










আযুর্ধেদ সংহিতা গ্রন্থমালা 

গারীৰ-গরিচয 
[ ্ মহাহমহোপান্যান্স পলিল্লীজ আগশনীথ চেন সন্প্ডভী, 

বিদ্যাসাগর, এম্-এ, এল্্-এম্-এস্ মহাশয় প্রণীত ৃ 

“প্রত্যন্ষ স্পালীন্সস্গ গ্রন্ছের 

বাঙাল! সংস্করণ ] 

সর্কধুখণ্ড- প্রথম হ্চাগ 

( শেবার্জী ) 

| লক্ষ্মী, টিনা, আসাম্্নী 
এবং 

আ্বা্পযস আম্মহেলল নন । ] 

প্রাণাচারধ্য কবিরাজ শ্রীজুশীলকুমার সেন, কবিরতব, 

এম্, এস্-সি কর্তৃক 
কলিকাতা, ২২৩ নং চিত্বরঞ্জন এভিনিউ, 

“বল তলত আস্মুর্কেধিদি ভভ ন্ম* হইতে 

প্রকাশিত । 

[ ৰাং মন ১৩৪৫ শাল ] 
মুল) ৪. টাক। । 
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স্র্জেকি-হভ্হিভ। 
সুন্্ধখগু- ভ্িতীন্ত্র ভাগ. 

বিষয় সূচী । 
বিষয় পৃষ্টা | বিষয় 

অষ্টম অধ্যায় পশ্চিমজজ্ঘিকা 
ধমনীখপ্ড পাদধমনী স 

ধমনী পরিচয় ১৫১ ্ 
পাদপৃষ্ঠিকা 

রসসংবহন ইরা জাতিররানা 
নবম অধ্যায় 25 

হংকোষ ১৫৫ চতুর্দশ অধ্যায় 

জদযু ১৫৫ সিলাখণ্ড 

সির। পরিচয় 
হৃৎকার্ম্যচক্র কি রী 
গর্ভস্থ বালকের বক্তসংবহন ১৪৮ [ উদ্ধপাবীয় দিরা 

মা উদ্ধীশাখীয় গম্ভীর সিরাসমূ 

আরোহণী মহাধমণী ১৬০ 1 অধংশাখীয় সিরাসমূহ 

তোরণী মহাধমনী ১৬১ | অধংশাখীয় গম্ভীর সিরসমুহ 

অবরোিণী মহাধমনী ১৬২ | শিরোগ্রীবীয় সিরাসমূহ 
এ একাদশ অধ্যায় শিরোবাহা সিরাবলী 

বহির্মাতৃক। ধমনী ১৬৩ | গ্রাবা পিরাসমূহ 

মন্তিক্ষ মাতৃক1 ১৬৫ | শিরোহস্ান্তরীয়। সিবাবলী 
মস্তিক্ষ মুলিক ধমনীচক্র ১৬৬ পঞ্চদশ অধ্যায় 

দ্বাদশ অধ্যায় ওরপী পিরাধলী 
উদর্ধ্য। ধমনী ১৬৮ ( & 

উত্তরা মহাসিরা 
আশয়ানুগ। কাওশাখ। ১৬৮ যা নিররিন 

তি খু ৫ € 

ত্রয়োদশ অধ্যায় উদর্ঘা দিরাধলী 
উর্ধশাখাগত ধমনীসমূহ ১৭২ | 04805 

কক্ষাধরা ধমনী ১৭৩ ী মহাসির। ূ 
বাহবী ধ্মন হা প্রতীছারিণী মহাসিরা 

ষোড়শ অধ্যায় 
প্রকোষ্ঠ ধমনী ১৭৪ লসামনীখ শু 

অন্তঃগ্রকোঠীয়। ধমনী ১৭৫ | রসকুল্যা 

করধমনী সমূহ ১৭৬ জপ্তদশ অধ্যায় 

অধঃশাখীয় ধমনীসমূহ ১৭৭ | উর্ধশাখীয় রসগ্রন্থি ও রসায়নী সমৃ্ 

'বরবী ধমনী ১৭৭ | অধঃশাখীয় রসগ্রক্ি ও রসায়নী সমূহ 
উরুজানুপৃষ্টিক1 ধমনী ১৭৮ | উদ্য রসগ্রত্বি ও রসায়নী সমূহ 

পুরোজজ্বিকা ধমনী ১৭৮ ] উরস্ত রসপ্তান্থি ও রসায়নী সমূহ 

১৭৯ 

১৭৯ 
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অষ্টাদশ অধ্যায় 
জখনমশ "ই 

শ্বসনযন্ত্র বর্ণনীয় 

বরযন্ত্ 

স্ববতন্থী 

শ্বামনণিক। 

উরহণ বা ফুপফুদ্ধরা কল 

ফু র্ 

উনবিংশ অধ্যায় 
মুখকুহর 

গ্রসনিকা 

অন্ননলিকা 

উদরগুহা 

উদর্ধ্যা কলা 

আমাশয় 

কুরান 

বৃহযন্ত্ 

€/০ 

পৃষ্টা ৰ বিষয় ৰ 

অন্ত্রবন্ধনী সমূহ 

য্কৃৎ 

২১৮ | পিত্ঁকোষ 

২১৮ । অগ্ন্যাশয় 

বিংশ অধ্যায় 

২২২ | বুকৃদ্বয় 

২২২ | বস্তি ও মুত্রাশয় 

প্রজননযন্ত 

ূ পুরুষের প্রজননযন্ত 

২২৫ ূ পৌরুষ গ্রস্থি 
সত্রী-গরাজননবন্ত্ 

২*৩ 

২৩০ 

গাশয় 

২৪১ । বাজাধার ও বীজবাহিনী 

২৪৩  স্তনদ্বর 

৩৮ 

পৃষ্ঠা 
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২৪৬ 

৫২ 
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২৬০ 
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( চিত্রনাম ) 

হৃদয় 

গর্ভস্থ বালকের রক্তসংবহন 

দক্ষিণ গলপার্থদেশ 

অন্তর্হানব্য। ধমনীর শাখ। বিস্তার 

অন্তর্জাতৃক। ধমনীর শাখা বিস্তার 

মন্তিফমূলিক ধমনীচক্র 
অবরোহিণী মহাধমনী ( শাখ। সহিত ) 

অর্দোদরিক1 ধমনী ও উহার শাখ। সমূহ 

অন্ত্রগত ধমনী সমূহ ( শাখা সহিত ) 

মহাধমনীর শোণিগুহান্তরীয় শাখ। 

কক্ষাথর। ও বাহবী ধমনী ( শাখা সহিত ) 

বাহবী ধমনী ও উহার শাখ। 

উত্তানা করতলধামুষী 

গন্ভীরা করতলধানুষী 
ওববী ধমনী 
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গম্ভীর পাদতলীয় ধমনীরাজি 

ভর্ধশাখীয়া সিরাবলী 

অধঃশাখীয়। সিরাবলী 

শিরোবাহা! সিরাবলী 
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করোটিপীঠস্থ সিরাসরিৎ ও সিরাকুল্যা সমুহ 

মধ্যকায়স্থ সিরাবলী 

হার্দিকী মূলসিরা 
শ্োণি, বস্তি, গুদ ও উপস্থগত সিরাবলী 

গ্রতীহারিণী মহাসির! 

বাহকশেরুক। সিরাচক্র ( পশ্চিম ) 

রসগ্রপাদি সংস্থান 

শিরোগ্রীৰীয় রসপ্রস্থি ও রসায়নী সমুহ 
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১৭০ ঃ 
১৭২ 

১৭৩: 

১৭৪ 
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২১১ 

২১২ 
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২০ 
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২২৪৯ 

২৩১ 
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( চিত্রনায ) চিত্রাঙ্ক 

উদ্ধশাখীয় রসগ্রস্থি ও রসায়নী সমূহ , ১১৭ 
অধঃশাখায় রসগ্রন্থি ও রসায়নী সমূহ ১১১ 

অধিশ্রোণিক রসগ্রন্থি সমূহ «১১২ 

অধিক্লোমক রসপ্রন্থি সমূহ ১১৩ 

স্বরযন্ত্র ও ক্লোমনলিক। ১১৪ 

স্বরযন্ত্রের ভর্দমুখ ১১৫ 

১৬৮ | ফুস্ফুস্ঘ্বয় ও জদয় (সিরা ধমনী সহিত ) ্ ১৯১০১ * ২২২ 

মহাস্রোতঃ প্রদর্শক কোষ্ঠচিত্র ১১৭ 

নুখকুহর এবং লালাগ্রন্থি সমু ১১৮ 
গলবিলদ্বার _ সন্মুখ হইতে দৃষ্ ১১৯ 

এ -_পশ্চাৎ দিক্ হইতে দৃষ্ট ১২০ 
গ্রপনিক!, অননলিকা ও শ্বাসনলিক| ১২১ 

নাসাগুহ, মুখ ও গলার 'অভ্যন্তর ভাগ ১২২ 

অন্ননলিকা ১২৩ ১৭৪ 

১৭৬ 

১৭৭ 

১৭৮ 

| 

ৃ 
১৭৯ | 

১৭৯ | 
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১৮২ 

১৮৪ | 

॥ 

১৮৮ 
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১৯৯ 

২০০ 
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২৬ 
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এবং রেখ। বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশ ১২৪ 

উদর্য্যা মহাকলার কোষদ্বধ ১২৫ 

উদর্ধযা কল! ও অন্ত্রবন্ধনী সমূহ ১২৬ 

মআমাশয়ের আকৃতি ও নিশ্মীণ ১২৭ 

আমাশয়ের অভ্যন্তর ভাগ ১২৮ 

গ্রহণীর আকুতি ও সন্নিবেশঙ্থান ১২৯ 

গ্রহণী ও অগ্র।াশব ১৩০ 

কষুদ্রান্ত্ের অভ্যন্তবস্থ বলিরাজি ও রসাঙ্জুরিকা! ১৩১ 
প্রবন্ধন সহিত উত্ুক ১৩২ 
উদ্তুকের অভ্যন্তর ভাগ ১৩৩ 

বুহদন্ধের কুগুলিকা ১৩৪ 

গুদনলিক! ১৩৫ 

বককৎ ( সন্মুখ হইতে দৃষ্ট ) ১৩৬ 

য্কৎ ( পশ্চাৎ দিক্ হইতে দৃষ্ট ) ১৩৭ 
গ্রাতীহারিণী মহাসিরার কন্দিকান্তরালা শাখা ১৩৮ 

যকৃৎ-কন্দিকার স্বরূপ ১৩৯ 

পিত্বনলিক! সংযুক্ত পিত্তকোষ ১৪৯ 
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( চিত্রনাম ) 

, অগ্ল্যাশয় ও গ্রহণী 

ল্লীহ| ( উপ্টাইয়। দশিত ) 

বাম বুধ 

বৃকদ্য় এবং গবীশীদ্বধয়ের অবস্থান ও 

পারিপাশ্বিক সম্বন্ধ 

বুকের সুক্মনির্মাণ 

বস্তির অভ্যন্তর 

পৌরুষ এষ্ঠি সহিত শিশ্ন 

শিশ্ন নিম্মাণ (ক) 

চিত্রাঙ্ক পত্রাঙ্ক 

১৪১ ২৫৩ 

১৪২ ২৫৪ 

১৪৩ ২৫৫ 
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১৪৮ ৬৩ 

( চিন্রনাম ) চিত্রাঙ্ক পত্রাঙ্ক 

শিশ্ন নিম্ীণ (খ) ১৪৯ 

বুষণবন্ধনী সহিত বুষণগ্রস্থি ১৫০ 

বৃষণগ্রস্থির সথঙ্মনিম্মাণ ১৫১ 

শুক্রবাহিনী, শুক্রপ্রপিক! ও পৌরুষ্রস্থি ১৫২ 
বহির্ভগ ১৫৩ 

গর্ভাশয়, বীঞজাধার ও বীজবাহিনী ১৫৪ 

গর্ভাশয়ের অভ্যন্তর ১৫৫ 

বীজাধারের সুম্ধনিন্মমীগ ১৫৬ 
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আক্কেল লহভ্ছিভা। 

ুর্ধ্ধশখণ্ড- প্রথন্স ভ্ভাগ। 

০০০৯০৪৮৪১৯০ 

শাবীর-গাবয় | 
-০৫৮৭৪৮৭৯ 

অপ্টহ্ম অধ্যাম্ত্র। 

০: 

ধমনী পরিচয়। 

সমগ্র শরীরে রস রক্ত কিরূপে সঞ্চারিত হয়, তাহাই 
সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে । 

ল্লম্ডন্* শরীরের সারভূত ও সকল ধাতুর পোঁষক 

জলবহুল রক্তবর্ণ তরল পদার্থ রক্ত নামে অভিহিত। রসই 
'রঞ্জকাখ্য পিত্ব' কর্তৃক রঞ্জিত হইয়া! রক্তরূপে পরিণত হৃইয়! 
থাকে | রক্তের পরিমাণ সমগ্র শরীরের ভারের দ্বাদশাংশ বা 

ত্রয়োদশীংশ। কেহ কেহ বলেন বিংশাংশ। 

রক্ত পঞ্চভূতাত্বক হইলেও প্রধানতঃ উহার উপাদান ছুই 
প্রকার; যথা, আপা ও পার্থিব। তন্মধ্যে আপ্য উপাদান 

জলের ন্ায় নির্মল ও তরল__উহা! লসীকা (1,517706) নামে 

অভিহিত। রক্ত জমিয়৷ গেলে লসীকা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত 
আকার ধারণ করে এবং তখন উহা রক্তমস্ত (901:8177) নাঁমৈ 

অভিহিত হয়। পার্থিব উপাদানে অগ্বীক্ষণ যস্্ের সাহাযো 
চক্ষু ভ্বারা তিন প্রকার পদার্থ দেখা যায়) যথা, রক্তকণিকা 
(৩৫ 00:890168), বেতকণিকা (101৮ ০010950158) 

এবং অনুচক্ষিকা € 819০৫ [21291565 )। তন্মধ্যে রক্ত- 

কণিক! বক্র গোলাকার এবং সংখ্যায় শ্বেতকণিকার প্রায় 

পঞ্চ শত গুণ। উহারাই লোহিত বর্ণের আধার । শ্বেত- 

কণিকাগুলি অন্ুবীক্ষণ যঙ্ত্রেরে সাহাষো অতি সুঙ্ম তুলার 
টুকরার স্যার দেখা! যায়, কিন্তু উহাদের আক্কৃতি নিয়ত 
পরিবর্তনশীল। রক্তে কোন অনিষ্টকর বস্তু প্রবেশ করিলে 

উহার! তাহা! গ্রাস করিয়া রক্তকে রক্ষা করে। অন্ুচক্রিকার 
সংখ্যা! অত্যন্ত কম এবং উহাদিগের আকার অতীব *. 

শুক ও চ্যাপ্টা । 

হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়! রূক্ত ক্রমে ধমনী, জাঁলক ও সিরার 
ভিতর দিয়া অহরহ: প্রবাহিত হইতে থাকে । হৃদয় দ্বারাই 

রক্ত ধমনী সমূহে বিক্ষিপ্ত হয়, ধমনী হইতে উহ! জালক সমূহে 
প্রৰেশ -করে, পরে জালক হইতে সর্ধশরীরব্যাপী সিরা- 

সমূহ ছার! সংগৃহীত হইয়া এ রক্ত পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া 
আসে। জালক হইতে রক্তের লসীকা নামক তরল ও স্বচ্ছ 
অংশ চুয়াইয়! পড়ে এৰং তন্দীর! সমন্ত শরীরের ধাতু সমূছের : 

পোষণ হইয়। খাকে। : ্ 



৭২ 

পধন্মন্মী (4১1050169)- হ্বদর হইতে বহির্মখ রক্তবহা 
প্রণালীর নাম ধমনী। জীবিতের শরীরে উহারা 'অরুণব্ণ 
এবং মুতের শরীরে পাওুবর্ণ। ধমনী সকল স্থুল গ্রাচীরবিশিষ্ট 
এৰং ঈষৎ কঠিনস্পর্শ। ধমনী সমূহে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্ত 
প্রবাহিত হয়; কেবল ফুস্ফুসাভিগা ধমনী ও উহাদের শাখা 

প্রশাখা সমূহে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয় না। 
ফুস্ফুসীভিগা! ধমনীগুলি সিরা সমূহ দ্বারা আনীত অবিশুদ্ধ 

রক্তকে বিশুদ্ধ বাযুসধ্যগের জন্ত শাখাপ্রশাখ। দ্বারা 

ফুস্ফুসদ্বয়ে লইয়। যায়। 

হিনল্া ( ড6/05 )- হৃদয়াভিমুখে রক্তবহনকারিণী 
প্রণালীর নাম সিরা । উহার নীলাভ, পাত্ল! প্রাচীর বিশিষ্ট 

এবং কোমলম্পর্শ। সিরা সমূহে শ্রামবর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়; 
কিন্ত ফুস্ফুস হইতে আগত সিরাগুলিতে ঠ্ঠামবর্ণ রক্ত প্রবাহিত 
হয ন|। উতাঁদের ভিতর দিয়া ফুসফুস দ্বারা বিশোধিত 

উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত হৃদয়াভিমুখে প্রবাহিত তয়। 

ধমনী সমূন্তের নামকরণ নানাবিধ হেতু ধরিয়৷ হইয়া 
থাকে । কখন অবস্থান ভেদে, যেমন অক্ষকাধরা; কখন 

পোষণীয় অবয়বের নামে-_-যেমন অনুমন্তিক্ষা ;) কখন যদৃচ্ছা- 

ক্রমে-_যেমন মহামাঁতৃক।। সিরা সকলের নামকরণও এই 

প্রকারেই হইয়৷ থাকে । 

ধমনী ও সিরাসমহ তিনটা প্রাচীরিকাঁর দ্বার! নির্মিত । 
তন্মধ্যে বাহাপ্রাচীরিক। (12565100881 ০০0৮৮ 0 00171028. 

2১056161614, ) স্নারুস্ত্রময় নলিকাক্কৃতি-_উহা অপর ছুইটা 

প্রীচীরিকাকে ধারণ করিয়। থাকে। মধ্য প্রাচীরিকা 
/ (10016 004৮ 91 0000800 1০৫18, ) স্বতন্ত্র পেশীতন্ত- 

নিশ্মিত নলিকারুতি এবং আকুঞ্ণচন প্রসার্ণশীল । আত্যস্তর 

প্রাচীরিকা (11000777001 0০৪৮৮-০07 20302, [100276) 

পাত! কলা দ্বার। নির্মিত। এই কলাই আফুর্ষবেদে “রক্তধরা 
কলা: নামে অভিহিত । উহা স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট সুল্ম স্নাযু 
সুত্র জাল দ্বার! সংবেষ্টিত। তিনটা প্রাচীরিকার মধ্যে ধমনী 
সমুছে__বিশেষতঃ মধ্যমাক্ৃতি ধমনীগুলিতে__বাহা! ও মধাম! 
প্রাচীরিকা স্থুলাক্কৃতি__সিরা সমূহে উহার অত্যন্ত পাতলা। 

" মধ্যম! প্রাচীরিকায়ও স্থিতিস্বাপক গুপবিশিষ্ট দ্াযুহ্তর প্রচুর 
পরিমাণে দেখা যায়। স্থুলত্র সি ধমনীগুন্না ধারণের জন্ত, 

আহুর্কেদ সণহিতা 

উহ্থাদিগের চারিবিকে এক প্রকার শিখিল কঞ্চক আছে। 

উচ্ারা ধমনীকঞ্চুক বা সিরাকঞ্চুক (91069.93 ) নামে 

অভিহিত । 

সিরা সকলের 'অভ্যন্তরে রক্তআোতঃপথে কিছু দূরে দূরে 
স্বয়ংপতন্শীল কপাটিকা সকল দেখা যাঁয়।  কপাটিকাগুলি 
কেবল নিন্মীণকৌশলে হ্ৃদয়াভিমুখে প্রবহনশীল রক্তের 
পশ্চাঁদগতি রোধ করিয়া থাকে । উহার সিরাকপাটিক 

(৬৪,1৮০) নামে অভিহিত | পু 

জাতক (58011191155) সমূহ সঙ্মামুনুক্ম সিরাধমনী- 
জাল নিশ্মিত আোতঃ। গাছের পাতায় যেমন সুস্ম সিরাজীল 

থাকে, জালক মমৃত সেইরূপ ভাবে সমস্ত শরীরেও পরিব্যাপ্ড 
আছে। উহার! ক্রমশঃ জালাকারে বিভক্ত হুল্্মতম ধমনী সমূহ 
ও সুক্মাতম পিরাজালের সম্মিলনে রচিত । উহ্হাদের প্রাচীর 

এত পাতলা যে উাদিগকে কেবল রক্তধর| কলানির্মিত 
(121700101761162,] 10001710126 ) বলিলেও দোষ হয় না। 

লসীকা নামক রক্তের স্বচ্ছ জলীয় অংশ এই জালক সমূহ 
হইতে সুল্ম বিন্দু বিন্দুরূপে পরিক্রুত হইয়া শরীরের সমন্ত 

ধাতুগুলিকে (1:1958০ ) পোষণ করিয়। থাকে । এইরূপ 

লসীকা পরিক্ররতির পর জালকস্থিত অবশিষ্ট রক্ত শরীরে 

সঞ্চরণ হেতু অঙ্গারক-বাম্প সংযোগে মলিন হইয়৷ হুল্ম সুঙ্ম সির! 
দ্বারা ক্রমশঃ স্থল ও স্থুলতর সিরা পথে প্রাবশ করে এবং 

শেষে ছুই মহাসিরা দ্বারা হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এদিকে ধাতু- 

পোঁষণের পরে লদীকাঁর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, উহ। রসায়নী 
মার্ ছার! ষাইয়। শেষে সিরা পথেই প্রবেশ করে। এই সকল 
বিষয় পরে পুলরায় বিস্তারিতভবে বল! যাইবে । 

চরকে উক্ত হইয়াছে__খ্ঝানাদ্ধমন্তঃ অ্রবণাৎ আোতাংসি 
সরণাৎ্ৎ সিরা: (সুত্র, ৩০ অঃ); অর্থাৎ ম্বান হেতু ধমনী, 

অবণ হেতু আোতঃ এবং সরণ হেতু সিরা বলা যায়। এস্থলে 
খানু, অর্থে রক্তকে বলপুর্ববক বিক্ষেপ করা, শ্রবণ অর্থে চুয়াইয়া 

পড়া এবং সরণ অর্থে মুছ গতিতে চলন-_ইহাঁইি আচার্যগণের 

অভিমত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। উক্ত বনে আ্রোতঃ শব্ধ 
দ্বারা জালক সমূহকে লক্ষ্য কর। হইয়াছে। 

রসায়নী সমছ্র বিষয় পরে পৃথক অধ্যায়ে রল! যাইবে । 

জহসহ্ল (106517%) 'সংগ্রাহণ-প্রেরণ বঙ্জ এবং 



রস-সংব্হন। 

উর্োগুহায় অবস্থিত । উহা নিমিত সহচিঠ ও বিস্কীরিত হইয়া 

পৃথক্ কোষ্ঠ দ্বারা রক্তের সংগ্রহণ ও বিক্ষেপণ করে। হৃদয়ে 
পেশীকোধময় চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে-দক্ষিণার্দে ছুইটী এবং 

বামার্দে ছুইটা । উহার দক্ষিণার্ধের উত্তর প্রকোষ্ঠ উত্তরা ও 

অধর! মহাঁসির! দ্বারা সর্বশরীর হইতে আনীত রক্ত আকর্ষণ 

করিয়। লয় এবং সেই রক্ত অধর প্রকোষ্ঠে বায়ু সংযোগে 
বিশুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসাভিগ! ধমনী দ্বারা ফুসফুসছয়ে 

প্রেরিত হয়। আর উহার বামার্ধের উত্তর গ্রকোষ্ঠ ফুসফুসা 
গত সির! চতুষ্টঘ হইতে বিশুদ্ধ রক্ত আকর্ষণ করিয়! লয় এবং 
অধর প্রকোষ্ঠ উহা! লইয়া মহাধমনী পথে দর্বশরীরে বিঙ্গিপ্ত 
করে। মভাধমনী ক্রমশঃ শাখ! প্রশাখায় বিভক্ত হইয়। শেষে 

সর্বশরীর পোষণের জন্ হুমম জালক সমূহে পরিণত হইয়াছে । 

জালক হইতে উপচিত রক্ত সুস্ষ সুশ্ু সিরা সমৃহে প্রবেশ করে ' 

এবং ক্রমশঃ স্থুল হইতে স্থুলতর সিরার ভিতর দিয় যাঁইয়া, 

শেষে মহাসিরা পথে স্বদয়ের দক্ষিণার্ধের উত্তর প্রকোষ্টে 

প্রবেশ করে। রক্তের এই নিরস্তর যাতায়াতকে লুত্ড- 
হনহলহন্ম (01108196191 01 1)1০০) বলা যায়। 

শারীরতত্ববিদ্গণ রক্ত-সংবহনকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন ; প্রথমতঃ _সামান্তকায়িক, ছিতীয়তঃ ফৌসফুস। 
তন্মধ্যে সামান্ততঃ সমস্ত শরীর হইতে আগত রক্তের ন্বদয়ে 

প্রবেশ এবং পুনরায় হৃদয় হইতে সর্বশ্রীরে গমন-_ ইহাকে 
সামান্তকামিক (051761:9] 01:0918, 01010) রক্ত-সংবহন বল 

যায়। আর দক্ষিণ হৃদয়ার্ধ' হইতে রক্তের ফুসফুসে গমন, সেখানে 
বাযু'কোষেগ চারিদিকে অবস্থিত জালক সমূহে প্রসরণ, তথায় 
বায় সংযোগে বিগুদ্ধি এবং বাম হথাদয়ার্থে আগমন, ইহাই ফৌস্- 
ফুস রক্ত-সংবহন (01105017915 ৫11002150102) । এই ছুই 

প্রকার রক্তনংবহুন পরম্পর-সাপেক্ষ বলিয়! সুস্ দিতে উহার! 

পৃথক্ নহে । এতগ্ডি্ল আর এক প্রকার রক্ত-সংবহন আছে, 
উহার নাম যাকত রক্র-সংবহন (7১0:651 ০10519,0100 )। 

কেহ কেহ উহাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, কেন -উহাতে 
অবনরস ও রক্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হয় এবং উহাই 
সাধান্তকায়িক রক্ত-সংবহনের পোঁষণদ্বার স্বরূপ । একথা 

পরে বিশদভাবে বলা যাইবে । 

১৫৩ 

রস-সংবহন। 
আযুর্ধেদের সিদ্ধান্তে রস-সংবহন ছই প্রকার,--ুকতরস- 

স.বহন এবং লসীক।-সংবহন। 
জুক্তম্ল্রচন-নহস্বহন্ন দৌম্য' ও আগ্নেয় ভেদে 

খাস ছুই প্রকার এবং এ ছই প্রকার গুণের প্রীধান্ঠ,হেতু 
উহা! হইতে ছুই প্রকা্ন” ভুক্তরস উংপর্ন হইয়া থাকে । 
ভুক্তরস যেমন সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে ছুইপ্রকার, সেইরূপ ভুক্- 
রস-সংবহনও হই প্রকার | তন্মধ্যে হুপ্ধাদি সৌম্য খাগ্ভ হইতে 
উদ্ভুত ভাতের ফেনের ন্যায় যে রস, উহা সৌম্য রস, উহা অস্ত্র 

হইতে সম কেশজালের স্তাঁয় রসশ্রোতগুলিতে আকুষ্ট হইয়া পপয়- 

স্বিণী' নায়ী সুক্ম সুশ্্ প্রণালী দিয়। 'অন্ত্রমূলিক' রসগ্রন্থিগুলিতে 
এবং সেখান হইতে রসায়নী পথে পৃষ্ঠবংশের সন্মুখস্থ বসপ্রপায় 
প্রবেশকরে। তথা হইতে বাম রসকুল্য! দ্বার গলমুলিক। সিরায়, 
তথাহইতে উত্তর! মহাসিরাঁয় এবং &ঁ সির! পথে সির-রক্তমিশ্রিত 
হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। ইহাকে তলীম্য ল্চন- 

হ্রহ্ন্ন বলে। মাংসাদি আহারসম্তুত যে আগ্েয় ভুক্তরস, 

তাহ! আমাশয় ও পন্কাশয় হইতে লুল্ল সিরাজাল সমূহ ছারা 
আক্ুষ্ট হয় এবং প্লীহাদ্দি হইতে আগত রক্তের সহিত মিশ্রিত 

হইয়া, প্রতীহারিণী নাশ্রী মাসির! দ্বারা যকতে প্রবেশ করে। 
যকৃতে প্রবিষ্ট হইয়া উহ পুনরায় পাকপ্রাণ্ত হয় এবং তত্রস্থ 
সুঙ্ঘ সিরা-জালক সমূহের নিম্ীণকৌশলে ও প্রভাবে নিবিষ 
হয়। 'অনস্তর “যকৃৎ্কন্দিকা' সমূহের মধাস্থ স্ুঙ্্ম সিরা জাল 
দ্বার! সংগৃহীত হইয়া! এ রক্ত ষাক্কৃতী সিরাগুলি দ্বারা অধর মহাঁ- 
সিরায় এবং তত্থারা হৃদয়ে প্রবেশ করে । ইহাকে আপ্রেম্্ 
লা স্বাকত ল্স-সহহন্ন বল যায়। এইরূপে 
রস ও রক্ত মিঞ্িত হওয়ায় এবং রসের রক্তরপে পরিণতি 
হওয়ায় বুক্মদশীরা যারৃত রক্ত-সংবহনকে সামান্ত রক্ত-সংবহন 
হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন। 
তলস্লীক্চা লহ লহন্ন 0451010) 01000186100) 

লসীকা নামক রসের স্বচ্ছ জলীয় অংশ জালক সমূহ হইতে 

অস্থিমাংসাদি ধাতুর অভ্যন্তরে চুয়াইয়া ধাতুপৌধণ করে। 
পরে অবশিষ্ট অংশ “রসায়নী' নামক লীকাআোতঃসমূহ 
দ্বারা সংগৃহীত ও নীত হইয়া শেষে রক্তশ্রোতে গ্রশ 
করে। ইহাকে লসীকা-সংবহুন বলা যায়। উহা! এইরূপে 
ঘটিয়। থাকে £-_মন্তক ও গ্রীবার দক্ষিণার্ধের এবং দক্ষিণ বাছুর 
লসীকা! দক! রসকুলায় "প্রবেশে করে। এ বদকুল্যা দক্ষিণ 



১৫৪ 

“প্রীবাসুলস্থ সিরাসন্ধিতে সংযুক্ত থাকাধ উক্ত লসীক! রক্তের 

সহিত মিশ্রিত হইয়া! শেষে উত্তর মহাসিরা পথে হৃদয়ে 
“প্রীবেশ করে। গ্রীবার অধোভাগস্থিত সমস্ত শরীরের লধীকা 
পূর্বকথিত সৌম্য ভুক্ত রসের সহিত একযোগে অন্ত্রমূলিক 
রসথিসূহ দ্বারা বিশোধিত হইয়া রসপ্রপায় প্রবেশ করে। 

এইরূপে সঞ্চরণশীল লপসীকার রসায়নীগুলির মাঝে মাঝে 
কুচ বা নিষ্ব ফলের হ্যায় একপ্রকার গ্রন্থি দেখা যায়। 

উহারা লসীকাসঞ্চরণ পথের প্রহরী স্বরূপ। এরূপ গ্রাস্থ 
শ্রীবা, কক্ষ! ও বঙ্ষণাদি প্রদেশে, উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে 
এবং পৃষ্ঠবংশের সম্মুখে বিশেষভাবে বর্তমীন দেখা যায়। উহা- 

দিগের নাম রসগ্রন্থি বা লসীকাগ্রন্থি। এই ছুই প্রকার রস- 

সংবহনের সহিত রক্ত-সংবহনের সম্বন্ধ অতি ঘনিঠ। কারণ 

পরিণামে রস রক্তের অন্তভূক্তি হয় । এইজন্য আমুর্ধেদ শান্সে 
হদয়কে কোনস্থানে রস-সংবহনের মূল, কোথায়ও বা রক্ত 

সংবহনের মূল বল! হইয়াছে । আয়ুর্ধেদে রস শব্দ অনেক স্থলে 

রক্কার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । গর্ভস্থ শিশুর রক্ত-সংবহন 'উরোন্ৃদয়" 
বর্ণন প্রসঙ্গে বল! যাইবে 

এই অধ্যায়ে রস-রক-সংবহনের সামান্ত-বিজ্ঞান অভিহিত 

হইল। পরে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা যাইবে । 

নবম অধ্যায় । 
এই অধ্যায়ে উরোগুহা ও হৃদয়ের বর্ণনা কর! যাইতেছে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে উরংপঞ্তর উরোগ্তহার আধার 
প। কিন্তু উহার আভ্যন্তর আয়তন ঠিক বাহ আয়তনের 

অনুরূপ নহে । কেন ন!, উরোগুহার তলদেশ ন্থ্যকজপৃষ্ঠ মহা 
প্রাচীর পেশী দ্বার নির্মিত বলিয়া! হস্বায়তন হুইয়! থাকে। 
পক্ষান্তরে ফুস্ফুসদ্বয়ের শিখরদেশ গলমূলের উভয় পার্থে কিছু 

দূর পর্য্যস্ত উর্ধে বিস্তৃত বলিয়া! উরোগুহাঁর উপরিভাগ কিছু. 

দীর্ঘায়তন বল! যাইতে পারে । ইহাঁও ম্মরণ রাখা উচিত যে 
শ্বীসপ্রন্থাসপ কালে মহাপ্রাচীরা পেশী এবং পর্ডকা ও উপ- 

পশ্ু/কা সমূহের প্রতিনিদত উর্ধাধঃ প্রচলনহেতু উরোগুহার 
আয়তন নিমুত পরিবর্তনশীল । 

উরোগুহার ভিতর চারিটা যক্্র প্রধান মধ্যে মহাধমন্তাদি 

আমুর্ষেদ সংহিতা । 

সহিত হৃদয়, উভগ্ন পার্থে ক্লোমনলিকা সহ ফুদ্ফুসঘর, 
পশ্চাতে অন্ননলিক!। 

উরঃফলকের পৃষ্ঠদেশ হইতে পৃষ্ঠবশের সন্দুখভাগ পর্য্য্ত 
স্থানকে ফুস্ফুসাস্তরাল বলে। বর্ণনার সুবিধার জন্ত এ স্থানের 
চারিটী বিভাগ কল্পনা! করা হইয়াছে । প্রথমতঃ__উত্তর ও 

অধর প্রদেশ ভেদে উরোগুহার ছুইটী বিভাগ করা যায়। 
পরে অধর গ্রদেশকে অগ্রিম, মধ্যম ও পশ্চিম ভেদে তিন 

ভাগে বিভক্ত কর! যায়। এইরূপে বিভক্ত ফুস্ফুসাস্তরালের 

চাঁরিটা ভাগ, যথ।,_উত্তর, অধরাগ্রিম, অধর-মধ্যম এবং অধর- 

পশ্চিম ভাগ। 

তন্মধো উত্তর ফুস্ফুসাস্তরালে দ্রষ্টব্য, যথা__ প্রধান শাখা- 
ত্রয়ের সহিত তোরণী মহাঁধমনী, উত্তরা মহাঁসিরার উত্তরার, 
'গলমূলিকা' সিরাহয়, 'প্রাণদা” নাড়ীছয়, 'অন্থুকোষ্ঠিকা' নাড়ীদ্বয় 
ক্লোমনলিকা, অন্ননলিকা, রসকুল্যা, বালট্রেবেয়ক (1:1757008 

81900) নামক গ্রন্থির অবশেষ, লসীকা গ্রস্থি সমূহ এবং অন্তত 

পেশী ও নাড়ী সমূহ । 

অধরাগ্রিম ফুস্ফুসাস্তরালের স্থান উরঃফলকের পৃষ্ঠ হইতে 

হংকোঁষের সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত । এ স্থানে জষ্টব্য, যথা “অন্ততঃ 

স্তনিকা” ধমনীদ্বয়, উরঃস্থিত লসীকাণগ্রস্থি সমূহ ও উরস্ত্রিকোণিকা 

নায়ী পেশী। 

অধরমধ্যম ফুস্ফুসাস্তরালে দ্রব্যে, থা_হৃথকো বেষ্টিত 

হৃদয়, আরোহিণী মহাধমনী, উত্তর! মহাসিরার নিষ্নার্থ, কোম- 
নলিকাঁর শাখাঘয়, ছিধাবিভক্ত ফুস্ফুসাঁভিগা ধমনী, ফুস্ফুসীয় 
সিরা, 'অন্ুকোষ্ঠিকা' নাড়ীঘয়, উর্োমধ্যন্থ লসীকা গ্রন্থি সমূহ | 

অধর-পশ্চিম ফুসফুসাস্তরালে দষ্টব্য যথা অবরোহিণী মহা" 
ধমনী, অন্ননলিকা, রসকুল্যা, পুরোবংশিকা সিরাহয়, 'গ্রাণদা? 
নাড়ীছয়, ইড়। ও পিঙ্গলা মহানাড়ীঘয়ের উরম্ত ভাগ এবং 
লসীকা গ্রন্থি সমূহ। 

 'উরোগুহাঁর উর্দ্বারে মধারেথায় দ্রষ্টব্য, যথা-_-পেঈীপরিকৃত 
বাঁলগ্রৈবেয়ক গ্রন্থির অবশেষ, ক্লোমনলিকা ও অল্ননলিকা 

(পূর্বাপর ক্রমে ), উহার উভয়পার্থে মহামাতৃক।খ্য ধমনীঘয, 
গলমূলিকা সিরা হয়, 'প্রাণদা: নাডীদ়, ড়া ও পিঙগলা মহানাড়ী-. 
ঘয়, রসকুল্যা, এবং গ্রীবাবংশের সুস্থ কোন কোন পেদী 



হৃংকোধ 

এই স্কানে উভয় পার্থ সমুখিত ছুইটী ফুস্ফুদ্শিখর, উরগ্যা কল। 

এ ফুস্ফুম্শীর্ষণ্যা নারী গভীর প্রাবরণী দ্বার আচ্ছ[দিত 

দেখা যায়। 

উরোগুহ।র আভ্যন্তর ভাগ উক্ত উরগ্ঠ। বা ফুস্ফুস্ধর! 

কলার পরিসরীয় ভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত। এ কলার বিধর 

যথাস্থানে বল! যাইবে । উরোশুহার তলদেশ মহা প্রাচীর 

পেশীর ছারা নির্মিত, তিনটা ছিদযুক্ত এবং উক্ত কলা 
দ্বারা আচ্ছাদিত । মহাপ্রাচীর। বর্ণন প্রসঙ্গে উহার ব্যিষ 

বিস্বতভাবে বলা হইয়াছে । 

হংকোব বা পুরতৎ। 
অধর ও মধাম ফুন্ফুসান্তরাঁলে উরঃফলকের পশ্চাতে হাদয 

অবস্থিত; কিস্ু উহার অধিকাংশ উরঃফলকের বামদিকে 

থাকে । উহা স্থল সিরা ও ধমনীগুলির মুলভাগ সহ হৃদযধর 
নামক কলাঁকোষের দ্বারা আবুত। বৈদিক সাহিত্যে 

উহার নাম পপুরীতৎ” * | 

হতুক্োক্ম » গ্ুক্লীত২ঙ নাতিস্থুল ছৃইটা 
স্তর দ্বার নির্ম্িত। উহাব বাহাস্তর দৃঢন্নীয়ুমষ ৪ শিখিল 
- উহা হৃদয়ে সংসক্ত নহে। পরন্ধ উহা! উত্তরা মহাসিরা 

বাতীত হন্তান্ স্থল সিরা ও ধমনীগুলির মূলে সংসক্ত এবং 

উপ্রদিকে শ্রীবামধাকঞ্চকের সমন্মুখভাগের সহিত সংবদ্ধ। 
উঠার তলদেশ অধোদিকে মহাঁপ্রাচীরা পেশ্রীর মধ্যপত্রকে 

সংবন্ধ। উহার আভ্যন্তর স্তব পাতলা 'ও মস্থণ কলামথ। 

উহা সাক্ষাৎ সম্বন্গে হৃদয়ের সহিত সংসক্ত এবং চাঁবিদিকের 

সীম(বন্তী অংশ দ্বার| বাহাস্তরের সভিত মিলিত । উভদঘ স্তরের 

অন্তরালে স্বল্পমাত্র পিচ্ছিল লপীকা বর্তমান থাকে এবং & লসীক। 

দ্বারা অভাক্ত থাকায় নিয়ত সক্কোচ ও প্রসরণবশতঃ হৃদয় 

উরঃ পঞ্জরাদির ধর্ষণে ন্গয়প্রাপ্ত হয না। এ লসীকা বৃদ্ধিগ্রাপ্ত 

ও ঘন হইলে রোগ জন্মিযা থাকে । সেই রোগে হ্বদয়ে অত্ন্ত 

বন্বণ! হয় এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়।র গ্রাতিবন্ধক ঘটে। 

অন্তু্তনিকা ধমনী ও মহাঁধমনীর সঙ্গ শাখ। দ্বার! উক্ত কলা- 

কোষের পোঁষণকার্ধ্য সম্পাদিত হয়। উহার সংজ্ঞাবহা 

নাড়ী প্রাণদা, অন্থুকোষ্টিকা এবং ইড়া ও পিঙ্গলা নাঁড়ীঘয়ের 

ুশ্্ শাখাসমূহ । 

১৫৫ 

হাদয় । 
হচ্গস্র স্বততগ্্রপেশী নির্মিত শৃন্তোদর যন্ত্র (৭৮ চিত্র )) 

উহা অধোমুখ বৃহৎ পদ্মমুকুলের ম্যায় আকাব বিশিষ্ট, হৃদয়ধর 

কলাকোষের দ্বারা আবৃত এব অধরমধাম ফুস্ফুসাস্তরাঁলের 

সম্মুখতাগে বামদিকে তির্যযগভাবে অবস্থিত । উহার তলদেশ 
ধক্ষিণদিকের তৃতীয় উপপর্তকার উরঃফলক-সন্ধি হইতে 
'আরস্তভ কবিধা, বামদিকের দ্বিতীর উপ্পশ্কাঁএ উরঃফলক- 

সন্ধি পর্যন্ত বিশ্ৃত। আর উহাঁর অগ্রভাগ পঞ্চম 9 ষষ্ঠ 

পশ্কার অন্তরালে মধ্যরেখার চারি অঙ্গুলি বহিদিকে 

অবস্থিত । উহার নিয়ত স্পন্দন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা ঘায়, 

কখনও দেখাও যায়। 

হৃদয়ের গুরুত্বের পরিমাণ-_সুবা পুরুষে পঁচিশ তেল! হইতে 
ত্রিশ তোলা পর্যান্ত। স্ত্রীলোকের স্বদর লঘুতর, প্রায় কুড়ি 

তোল! বা কিঞ্চিৎ অধিক | হৃদয়ের দৈর্ঘ্য ছয় 'অন্ুলি, প্রস্থ 

চারি অঙ্কুলি এবং বেধ প্রায় তিন অঙ্গুলি প্রমাণ । 

হৃদয দৈর্ঘ্যের অনুক্রমে অবস্থিত মাংসমঘ অন্তঃপ্র।টীর 

দ্বারা--দক্ষিণার্ধা 9 বামার্ধী-দ্রইভাগে বিভক্ত । তন্মধো 

দৃক্ষিণার্দের বেশী ভাগ সম্মুখে এবং বামার্ধেব বেশী ভাগ 
পশ্চাতে অবস্থিত । আবার প্রত্যেক অদ্ধভাগ গ্রস্্ের অনুক্রমে 

অবস্থিত সচ্ছিদ্ প্রাটারের দ্বারা ছুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ু, যথা, 
উত্তর প্রাকোষ্ঠ ৪ অধর প্রকোষ্ঠ । তন্মধ্যে উত্তর প্রকোষ্টের 

নাম অলিন্দ ( £71010]0) এবং অধর প্রকোষ্ঠেব নাম নিলয় 

(৬০17৮101৩)। এইরপে হদয _ দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ 

নিলয়, এবং বাম অলিন্দ ও বাঁম নিলযঘ এই চাঁরিটী গ্রাকোন্টে 

বিভক্ত । 

হৃদয়ের বভির্দেশ হৃৎকোেব পাতলা কল৷ দ্বারা আরুত, 
ত|হ। পৃর্বেই বলা হইয়াছে। নিলযদ্বয়ের মধো দৈর্ঘোর অনুক্রমে 
স্ুখে 9 পশ্চাতে এক একটী সীতা বা খাজ আছে। 

উহাদিগের নাম অধিনিলয়িক। । এ সীতা দেখিয়। নিলয়দযের 

মধ্যস্থ, প্রাচীরের সীমা বাহির হইতেই নির্দেশ করা যাঁয়। 
এইরূপ অনুপ্রস্থ ভাবেও সম্মুথে একটা ও পশ্চাঁতে একটা সীত। 
আছে। এ সীস্ত অলিন্দ ও নিলয়ের বিভাগ সচনা করে। 

উক্ত সীতাদ্ধয়ের নাম অলিন্দনিলগ্াস্তরিকা । 'অধিনিলয়িক! 

পীতাছয়কে আশ্রয় করিয়া বাম! ও দক্ষিণা ভার্দিকী ধমনী 

* কেহ কেহ বলেন, 'পুরীতৎ' মামটার অথ “হৃদয়ের সন্নিহিত “অনাহত দক” ((52100190 [1৩3০৯ )- 



৯৫৬ 

চার্দিকী সিরাদম সহ: প্রস্থত হইয়া থাকে । অপর সীতা ঘযধের 
অন্তরালে উহ্নাদিগেব শাখ| সমূহ প্রশ্থত হয়। 

প্রথমেই হৃদয়ের বাহিরে ও ভিতবে নিয্রলিখিত বিষয়গুলি 

বিশেষমরূপে লক্ষ্য কর। আবন্তাক (৭৮৭৯ চিত্র )। যথা 

দক্ষিণীলিন্দে__উর্ধদিকে সম্সন্ত উত্তর! মহাসিরা এবং 
অধোঁদিকে সংসক্র অধর! মহাসিরা | দক্ষিণ নিলয় হইতে উর্দ্ধে 
প্রস্থত ফুদ্ফুসাভিগা ধমনী । বামালিন্দে প্রবিষ্ট ফুস্ফুস্প্রভবা 

চাঁরিটি সিরা । ধামনিলধ হইতে উদ্ধে প্রশ্থত মহাঁধমনী | 

& সকল সিরাধমনীর মধ্যে হৃদয়ের বহির্দেশে সম্মুখ হইতে 
দ্রষ্টব্য দক্ষিণদিকে মহাঁধমনী, বামদিকে ফুস্ফুসীভিগা ধমনী | 

তন্মধ্যে মহাধমনী স্বীয় তোরণভাগ দ্বারা ফুস্ফুসাঁভিগ। ধমনীকে 
ক্রোড়ে করি৷ অবস্থিত। পশ্চারৎ্থ হইতে দ্রষ্টব্য-উত্তরা ও 

অধরা মহাঁসির এবং হৃদস-প্রাবেশিনী চাঁরিটা ফুস্ফুদ্প্রভবা 

সিরা । হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সকল বিষয়ই সাবধানে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা 

সমাক্রাপ দেখা যায। হৃদয়ের সমস্ত অভ্ন্তর ভাগ হৃদয়াস্তরীয়া 

নায়ী সুুস্ম রক্তধর! কল! দ্বারা আবৃত । এ কল! সিরাধমনী 

সমূহের অভান্তরস্থ রক্তধরা কলার হৃদযাভ্যন্তরস্থ অন্থুবুত্তিরূপ | 

এক্ষণে বিস্তারিতভাবে হৃদযের বর্ণনা কর! মাইতেছে। 

দেশ্কিঞীভিনল্দ (11801760106) পাতলা 
মাংসল প্রাচীরবিশিষ্ট এবং বামালিন্দ অপেক্ষা আমতনে কিঞ্চিৎ 

বড়। উহার অভান্তরস্থ শুভা প্রায় পাচ তোলা পরিমাণ রক্ত 

ধারণ কবে । উহার ছুইটী অংশ--_জ্মভিনন্দ প্পীর্ঘ্ত ও 

জতিনন্কো বর । তন্মধ্যে অলিন্দশীর্ষক উপরি ভাগে 
/মবস্থিত এব ভিতরে 'কঙ্কতিকা' নায়ী চিরণীর স্তাঁয় আকৃতি- 

বিশিষ্ট ক্ষুদ পেশীগুচ্ দ্বারা দূট়ীরুত । আর অলিন্দোদর নিয়দিকে 
অবস্থিত, উহা সিরারক্তের আয়তনস্বূপ । অলিনোদরের 
উর্ধে ও অধোদিকে উত্তরা ও অধরা মহাসিরার দ্বারভূত 

ছুইটী বৃহৎ ছিদ্র আছে। উহারা উত্ভল্প ও অন্ধ্র 

হাশ্িল্লালিনলল্ল নামে অভিহিত । তন্মধ্যে অধরা 

মহাসিরার ছিদ্রমুখে স্বয়ংপতনশীল সিরা-কপাট দেখা যায়, 
উহা! গর্ভস্থ শিশ্তর শরীরে কার্যকর । উক্ত উভয় ছিদের 

মাঝামাঝি (উভয় অলিন্দের মধ্যস্থ প্রাচীরে) অনিন্দাস্তরীয় 
প্রাচীরিকায় ক্ষুদ্র বিন্কের স্ঠায় আকৃতি বিশিষ্ট খাত আছেঃ 
উহার নাম শুক্ভি্খাত্ড ।" উতা গর্ভ,.শিশুর শরীরে 

আয়ুর্বেদ সংহিতা । 

ছিদ্রাকারে থাকে, শিশু গ্রস্থত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে 

অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কচিৎ এ ছিদ্র অনবরদ্ধ থাকিলে বিশুদ্ধ 

ও অবিশুদ্ধ রক্ত মিশিত হইয়া যাঁয় বলিয়। বাল্যকাল 
হইতেই শিশুর আকৃতি নীলাভ হয় এবং শিশু চিরকুণ্ন ও 

অল্লজীবী হইয়া থাকে । 

শুক্তিখাতের বাঁমদিকে 'ছার্দিকী' নায়ী সিরার দ্বারভূত 

যে বিবর দেখা যায়, উহার নাম হার্দিক-সিরাবিবর । (হার্দিকী 

সিরা হৃদয়ের চারিদিকে অবস্থিত সির।সমূহ দ্বারা রন্তপূরিত হইযা 

দক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করে )। উক্ত বিবরের মুখে একটা ক্ষু্র 
সিরাকপাটিকা আছে । উহা হার্দিক-সিরা রক্তের গ্রতিনিবর্তন 

রোধ করিয়া থাকে । দক্ষিণালিন্দ ও দক্ষিণনিলফের মধ্যে 

একটী মহাদধার আছে, উহ। কক্ষিঞ্পাভিনস্দ চাল 
নামে অভিহিত । এই দ্বার প্রায় গোলাকার, ছুই অঙ্গুলি 

আয়ত, পাত. ন্বীয়ুচক্ররক্গিত এবং ত্রিপত্রকপাঁট সংযুক্ত । 

শি ন্নিভহ্া (1২151) ৬০713০1০) প্রায় 

ত্রিকোণ, পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং দক্ষিণালিন্দ-দ্বার হইতে 

হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্যযস্ত আয়ত। উহার সম্মুখের প্রাচীর 
কিঞ্চিৎ কুজপৃষ্ঠ ও হদঘের সম্মুখভাগ নিশ্নীণকারী এবং 
উহার তলদেশ মহাঁপ্রাচীরার উপরে অবস্থিত । উহার গুহা 

প্রায় সাড়ে সাত তোল। রক্ত ধারণ কবিতে সঙ্গম । দক্ষিণ 

নিলয়ে নিম্নলিখিত অংশগুলি দ্রষ্টব্য | 

ভিপি স্ঙ্সাউ (11095910 1৮০ )--- 

তিনটা স্বয়ংপতনশীল পত্রব্ৎ অংশদ্বার। নিন্দিত । এ পত্রকত্রয 

অলিন্দ হইতে নিলয়াভিমুখে প্রসরণশীল রক্তের গতির অবরোধ 
করে না, কিন্তু নিলয় হইতে অলিন্দাভিমুখে রক্তের বিপরীত গণি 
রোধ করে- উহার নির্মীণকৌশল এইরূপ বিচিত্র । প্রতোক 

পত্রক প্রায় ত্রিকোণ এবং উদ্ধভাগে অলিন্দদ্ধয়ের অভ্যন্তরে 

পাশের দিকে সংসক্ত। উহাদের নিয়প্রান্তগুলি শত্রাকার- 

: স্ায়ুযুক্ত ও নিলয়-প্রাচীরের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসম্তস্তিক। 
দ্বার সংলগ্ল। এ সকলস্তম্তিকা শ্ষপাউস্ক্ডিক্তা 

প্পেম্ণী ওুচ্ল্হ (8500125 1729191112059 ) নামে 

অভিহিত । উহাদের উর্ধামুখে সংলগ্ন যুস্ত্রগুলি এ স্তস্তিক! 

পেশী সমূহের কওরার ন্তায়-_-এইর্ন্ত উহার স্ুত্রকগুরিকা 

(0170:0267011009০) নাতে ভিহিত। 



মহামাতৃক। ধমনী 
( দক্ষিণ) 

প্রাণদ| নাড়ী 

অক্ষাধরা ধমনী - 

কাগুমূল! ধমনী -- ্ু 
পি 

অধরঠ্রৈবেয়কী সিরা - ৫ 

গলমূলিক। সিরা - - 

( দক্ষণা) 

মহাধমনী ( তোঁরণী ) - 

উত্তর মহীসিরা ৮ 

হাঁধমনী (আরোহিণী) 

(৭৮ চিত্র) 

হাদয় 

মহাসির। ও মহাধমনী প্রভৃতি সহ) 

₹1এ।ক্। বনপ। 

দক্ষিণালিন্দ 
গজ | ০. / 

শৃপরোরাআতে বু ।০11151-৭ 

হৃৎপোঁষণী ধমনী , দা 0010, 

দৃক্ষিণনিলয় 

ক্__-ক্লোমনলিক। ( শ্বাসমার্গ ) 

উ 
২১ / 

স্ঞ্্ 1. আত ১১, নী | 

১১২২৭ সর ্ 

র্ ॥ ৬ ২৬৬ ১২২২৬ ২২ ০ 

| ব্-ক্লাননপিকার নিভাগন্থ।ন। বা_টগ্রবেক্ধক গ্রন্থি । 

(বাম) 

ত স্গকোঠ্িকা নাড়ী 

রকুল্যা 

ক্ষাধর! ধমনী 

গসাশু]ান্ক। | 

( বাম! ) 

প্রাণদা নাঁড়ী 

ফুস্ফুলাতগা (গস ভন 

ফুস্ফুসাভিগ। মহ।সির1 

* বমনিলয় 
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হাতকাধ্য চক্র । 

ফুস্কুস্ ঙক্মলী ভাল (99০০308০108 

17011877 4১161 ) দক্ষিণ নিলয়ের উদ্ধান্তঃ কোণে 

অবস্থিত, প্রায় গোলাকার এবং ্বায়ুচক্র দ্বারা রক্ষিত। 

&ঁদ্বার অবরোধের জন্ত স্বংপতনশীল তিনটা অর্ধচন্দ্রাকাঁর 

কপাট আছে । উহ্বারা উদ্ধে কোরোদর এবং পরস্পর স'সস্ত । 
উহার! দক্ষিণ নিলয় হইতে ফুস্ফুসাভিগা ধমনীতে প্রবর্তমান 

রক্তের অবরোধ করে না; কিন্তু এ ধমনী হইতে দক্ষিণ নিলয়া- 

ভিমুখে রক্তের বিপরীত গতি রোধ করে। উহাদিগের নিম্মীণ- 
কৌশল এইক্প বিচিত্র । উহার! অর্দেন্দ-কপাটিকা ( ৯০০1- 

11102 ড21৮০5) নামে অভিহিত। 

াহমাভিনল্দ (140 298101016) দক্গিণালিন্দ অপেক্ষা 

ঈমৎ স্বল্লা়তন, কিন্ধু বিশেষ স্থুল প্রীচীর বিশিষ্ট । উহার 
গুহা প্রায় পাচতোলা রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম । বামা- 

লিন্দের9 দুইটী 'অংশ-_মলিন্দশীর্ষক ও অলিন্দোদর । 'অলি- 

নোদরে চারিটী ছিদ্র আছে, ছুইটা দক্ষিণদিকে ও ছুইটা বাম 

দিকে । উহারা ফুস্ফুস্প্রভব সিরা চতুষ্টয়ের (1১৮11201760 

1115) প্রবেশ দ্বার । বামালিন্দের অধোদিকে অলিন্দ ৪ 

নিলয়ের মধ্যে ছুই অস্কুলি 'আমুত, ্নাযুচক্রবেষ্টিত ও ছিপত্র 

কপটযুক্ত দ্বার আছে । উহার নাম বামালিন্দ দ্বার। 

বলাম্ম ন্নিলহ্ (০ ০170016) ভ্রিকোণাকার, 

দক্ষিণালিন্দ অপেক্ষা তিনগুণ স্থুল প্রাচীরযুক্ত এবং বাঁমাঁলিন্দ- 
দ্বার হইতে হ্ৃদধাগ্র পর্য্যস্ত আয়ত ৷ উহার গুহা সাড়ে সাত 

তোল! রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম । উহার পশ্চিম প্রাচীরের 

কিয়দংশ অধোদিকে হৃদয়ের অগ্রভাগ নিম্মীণ করিয়। থাকে | 

বাম নিলয়ের নিম়বলিখিত অংশগুলি বিশেষরূপে দর্শনীয় ₹-_ 

হ্হিপভ্র কপ্পাউ (13108510100: 1110] 

৪1৬০) নামক স্বয়ংপতনশীল পত্রকছয় নিশ্মিত কপাঁট। 

ইহা অলিন্দদ্বাবের রক্ষক এবং পুর্ববোক্ত ত্রিপত্রকপাঁটবৎ 

কার্যকারী । 

হভহাম্জ্মন্নী ক্বাল্ল (2০:00 016010£ ) বাম 

নিলয়ের উদ্ধীস্তর কোণে অবস্থিত, ফুস্ফুসাভিগা ধমনীছারের 
তুল্য আয়তন বিশিষ্ট এবং তিনটা অর্ধেন্দুকপাটিকা দ্বারা 
রক্ষিত । মহাঁধমনী ফুস্ফুসা ভিগ! ধমনীর সম্মুখ দিকে বন্রভাবে 

5৫৭ 

অবস্থিত এবং উহাকে নিজের তোরণাকার অংশ দ্বারা উল্লজ্বন 
করিয়! পশ্চিমদিকে গ্রস্ত, এইজন্ত ইহার দ্বাবুটীও সম 
দিকে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে অবস্থিত | ণ 

হাকায চক্রে । 

রক্ত-সংবহন হৃদয়ের কার্যা-সাঁপেক্ষ__-তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । ছাত্রদিগের বিশদরূপে বুঝিবার- জন্য এই স্থলে 

হৃদয়ের কার্য স্পষ্টতর ভাবে বলা যাইতেছে । হৃৎপেশীর 

সক্কোচ সিরাদ্বারগুলি হইতে আরম্ত করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র অলিন্দ 

দয়, পরে নিলয়ছয়ে প্রবৃত্ত হয়। 'প্রথমে অলিন্দদ্বয়ের সস্কোচ 

, বশতঃ দক্ষিণালিনস্থিত কায়িক সিরারক্ত দক্ষিণ নিলয়ের দিকে 

এবং বামালিন্দস্থিত ফুস্ফুসীয সিরারক্ত বাম নিলয়ের দিকে 

যুগপৎ প্রাবাভিত হয় । এই সময়ে সিরাদ্বারগুলি,_-কপাটরহিত 
হইলেও, দৃঢ় আকুঞ্চনের ফলে বদ্ধ হইয়! যায় এবং কপাট- 

পত্রক সমূহের অধঃপতনহেতু 'অলিন্দদ্বারদ্বয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত 
হইয়া থাকে । এইরূপে নিলয়দ্বষ রক্তপূর্ণ হয়। ইহাই প্রথম 
কার্যক্রম । 

অনন্তর সঙ্কোচ ক্রমশঃ নিলঘদ্বষে প্রস্ত হইলে দক্ষিণ-নিলযস্থ 

রক্ত ফুস্ফুসাভিগা ধমনীপথে এবং বাম নিলযস্থ রক্ত মহাধমনী 

পথে প্রেরিত হয়। এ রক্ত-প্রীবাহদ্বয় অলিন্দদ্বার দিয়! 

পশ্চাতে ফিরিতে পারে না, কারণ রক্তবেগ বশতঃ 

স্বয়ং পতনশীল কপাট-পত্রকগুলিব দ্বার! উক্ত দ্বারদ্বয় রুদ্ধ 

হইয়া যায়। ইহাঁই দ্বিতীয় কার্ধ্যক্রম। 

অনন্তর ক্রমে সক্কোচন কার্য শেষ হইলে পুনরায় অলিন্দ- | 

দ্বধে বিস্ফীরণ কার্ধা আরম্ত হয়। ইহার ফলে প্রথমে অলিন্দ- 

দ্বয় সিরারক্ত আকর্ষণ করিয়া লয়। পরে বিক্ফাঁরণ নিলয়ে 

প্রবর্তিত হইলে নিলযূদ্ধয় অলিন্দদ্বয় হইতে এ রক্ত আকর্ষণ 
করিয়া লয়। এই সময়ে আকৃষ্ট রক্ত ন্লিয়ছয় হইতে মহা- 
ধমনীতে বা৷ ফুস্ফুসাভিগ! ধমনীতে প্রবর্তিত হইতে পারে না ; 
কারণ ধমনীস্ক রক্তৈর প্রতিঘাতে অধঃপতনশীল অর্দছেন্দু- 

কপাটিকাগুলির ক্রিয়াবশতঃ উক্ত ধমনীছয়ের ছার সে সময়ে 
অবরুদ্ধ থাকে। ইহাই তৃতীয় কার্যক্রম বা হ্ৃৎপেশী সমূহের 
বিশ্রীমাবস্থা । - এইব্পে আগ্য কার্ধ্যক্রমকালে হৃদয়ের 'সন্কু 



৯১৫৮ 

 চিতাবস্থা এবং শেষে বিস্ষাবিত বস্তা ভব-ইহা স্মবণ বাখা 

উচিত। 'লঙ্কোচকালের পরিমাণ বিপলমা রর (২/৫ সেকেও ) 

বিশ্রিণ কালের পরিমাণ ঈরূপ। এইরূপে ছুই বিপলে 

(8/৫ সেকেণ্ডে) স্বভাবতঃ জৎকার্যানক্র প্রবন্ধিত হয়, 

পরীঙ্ষকগণ ইহ| সিদ্ধান্ত করিাছেন। এই কার্যচক্র 

বালক, বুদ্ধ শ্রাস্ত, কুদ্দ ৪ জবিত লোকে আরও শী 

ব৷ বিলন্বে ঘটিতে পারে। 

আদ ্ভান্বান্জ্রিতক্র াহ্য-টিিহ্ত- শরীরের 

বাতিরে হৎকার্যা-চাক্রেব ভ্রিবিধ চিহ্ন দেখা! যায । যথা- -হচ্ছব্দ, 

হত্প্রতিঘাত এবং ধমনী-প্রতিঘাত । তন্মধো-_ 

অচল ক ([161৮--591170)- জদয়েব সন্মুখভাগে 

কাণ দিয়া শুনিলে-_ধগ, টগ.ং_এইবপ দ্রইটা শব্দ স্পট শোনা 
যাধ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ধগং-এই গম্ভীর শব্দটা নিলযদ্ষে 
সঙ্কোচ প্রবর্তিত হইলে দ্বিপত্র ও ত্রিপত্র নামক কপাটগুলি ছারা 

উভব 'অলিন্দদ্ব/রের যুগপৎ অবনোধ সুচনা করে । আর দ্বিতীষ 

টগ --এই তীব্র শবটা নিলযদ্বয়ের বিস্ফষারণ "আরম্ভ হইলে 

অর্দেন্দু কপাটকাগুলি দ্বারা ধমনীদ্বার ছ্য়ের যুগপৎ অবরোধ 

হন্। করে। বিশেষতঃ ত্রিপত্রকপাটকৃত অবরোধ ধ্বনি 

উরঃফলকেব 'গ্রপত্র সন্ধিতে বেশ স্পঈ শোনা যাষ | দ্বিপত্র 

কপাটক্লুত অববোধ ধ্বনি বাঁম চুচুকের নিয়ে পঞ্চম পশ্ডকা- 

স্তরালে স্পঈটতরভাবে শোনা যায । অর্দেন্দুকপাঁটিক। গুলি 

দ্বারা মহধমনীদানের অববোধ ধ্বনি উরুঃফলকের দক্ষিণ 

দিকে দ্বিতীয় পর্ডকা ও উপপর্ডকাব সন্ধিস্থালে সুম্পট্টভবে 

শ্রুত হর়। আব উর'ফলকের বামদিকে ইরূপ স্থলে 

'ফুন্ফুনাভিগ। ধমনীর দ্বাররোধ ধ্বনি স্পটতব শোনা যায়। 

হু প্রর্তি্বাক্ত (17107৮৮1907 01: 0০210120 

11711911150 ) বা হৃদগ্র-প্রতিঘাত কশ পুরুষের বক্ষ-ম্থলে পঞ্চম 

'ও ষষ্ঠ পশুকান্তবালে বাম চকের অন্মলম্ব রেখার অন্তঃসীমায় 

দুই অঙ্গুলি বা দেড় অঙ্গুলি স্থানে দেখা যায় এবং স্পর্শদ্বারা 

অন্রভব করা যায। উহাই হ্ব্গ্রাতিঘাতের স্বাভাবিক 
স্থান, এস্থান ভইতে স্পন্দনচা্তি হওয়া রোগের লক্গপ। 

হত্প্রতিঘাত__সঙ্কোচগ্রাপ্ত হৃদয়ের ধমনীমূল অভিমুখে ঈষৎ 
গ্রচলন হেতু হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পুরে!বিবর্ধন বশতঃ ঘটিয়া থাকে, 

পরীক্ষা দ্বার! এইরূপ দিদ্ধাস্ত,হইয়াছে। 

ায়ার্ধেদ সংঠিভা | 

ধ্হমন্নী-প্রত্িমাভি (1901551১0৮ ) ম্পর্শদ্বার। 

সমস্ত ধমনীতে, বিশেষতঃ মণিবন্ধাদি স্কানের ধমনীতে অনুভব 

করা যায় (কচিৎ দেখাও যায়)। অন্ুষ্ঠনূলাদিতে উহা! 
বিশেষরূপে অন্ভুভবযোগা । এইজন্ত শাস্মে “ধমনী জীবসাক্ষিণী” 

অর্থাৎ ধমনী-প্রতিঘাত জীবনের পরিচীয়ক স্বরূপ বলা 

হইয়াছে । ধমনী-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য-বিশেষের অনুভব দ্বারা 
স্ুচিকিৎসকগণ জদযের কার্ধয এবং বাতাদি দোষের হাসবুদ্ধি 

প্রভৃতি পরিজ্ঞ।ত হইথা থাকেন । 

ধমনী-প্রতিঘাত সাধারণতঃ 

পরিচিত । 

“নডীর গতি” নামে 

এর 

গভিস্থ বালকের রক্ত-সৎবহন । 

(170612)1 01001001017), 

গরস্থ বালকের রক্ত-সংবহনের বিশেষ বৈচিত্র্য আছে । 

তাহার কারণ এই যে গর্ভস্থ বালক মাতৃপরতন্্ থাকে এবং 
উহার হদয়।দি নিন্মাণেরও কিছু বৈলঙ্ষণ্য দেখা যাম। জ্রণ 
স্ব. আহার করিতে বা শ্বীসবায়ু গ্রহণ করিতে পারে না; 

মাতার আহার-রস নাভিনাল পথে উহ্ভার শরীরে প্রবেশ 

কবিথা তত্তৎ কার্ধা সাধন করি! থাকে । আযুর্বেদে উত্ভ 

হইযাছে-_-“তাভার হৃদয় মাতৃ, উহা মাতার হৃদয়ের সহি 
রসবাহিনী প্রণালী সমূহ দ্বারা স্বদ্ধ থাকে” ( চরক, স্ষতর, 
9 অঃ)। “উহার নাভি-নালে রক্তপ্রণালী থাকে এবং সেই 

নাভিনাল অমরাষ (ফুলে) সংসক্ত থাকে । অমর! মাতার 

হৃদয়ের সহিত সন্বন্ধযুক্ত, কেনন! মাতৃহদয় হইতে হ্যন্মমান 
সিরাসমূত & অমরাকে রসপ্লাবিত করে।” (চরক, সবত্র, ৬ অঃ) 

এইরূপে জণের রক্ত-সংবহন মাতৃপরতন্থ হইয়া থাকে । 

গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ের গঠনে পাঁচটা বিশেষত্ব দেখা যাঁয়। 

যথা-_ 

হনহলাহিন্নী নায়ী হাট্নিলা (0101১811051 
ড61) (৭৯ চিত্র) মাতার অমরা হইতে রক্ত-বহন 

করিয়া জ্রণের নাভিমার্গ দিয়া যকৃতের তলদেশ পর্যান্ত প্রশ্যত 

হইয়। থাকে । উহা! অগ্রে গ্রস্থত হইয়া ছুইটী অগ্রশাখায় 
বিভক হয়। উক্ত ছুইটী অগ্রশাখা দ্বারা যরুৎ্-পিগুদ্বয়ের 

পোষণ হয়। | 



৭৯ চিত্র 

শর্ভস্থবালকের রক্তসৎ্বহন । 

দর্টিণ। এভ।মাতিবী। পননী শা -বামা মহামাতৃকা ধমনা 

হা নর বাখ। অক্ষাধর! ধমন 
দঙ্ছিণ! অক্ষ।পবা ধনী রঃ রুহ ধর! ধমনী 

ঠা 
১ স্জ 

-্ রা না 

($ ) 

দহধমনী 

উন্তপা মভ।লিল। সেড়ধমনা 
ূ বাখালিন্দ 

দগণ। লিন ধুস্ষসাভিসা পমনা 
৪: বামধুস্কস 

সপ ৫ 

পুরী বাদি এ- ৯ রে ভোছে ব/মনিলঘ 

“সন্তসিরা না 
মভানমনা 

স লাতিনা হাসিনা কী 
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একুৎ দঙ্গিণদি ৪ 

নিক 

অধিআোণিকসাধানণী ধমনী 

নস 

[1ভন।ল নী | ভশ। অধিঙে(পিক। আঅভ্ান্ুরী ধমনী দঃ 

সণভিনা পমনা 

চখব| 





গর্ভস্থ বালকের রক্ধ-সংবহন। 

উক্ত ছইটা অগ্রশাখার একটির নাম তত ল্লিল্লা 
্ [ ৭৯ চিত্র ] (7085695 ড5009989 ); উহ! সেতুর মত 

অবস্থিত থাকিয়া সংবাহিনী মহাসিরাকে অধর মহাসিরার 

সহিত সংযুক্ত করে। অপরটা ধন্থুর মত বক্র হইয়া যক্কৎস্থিত 

প্রতীহারিনী স্থুলসিরার [ ৭৯ চিত্র ] সহিত মিলিত হয় এবং 

যাকৃতরক্তের সংবহুণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। 

তত পন্মনী [৭৯ চিত্র] (1950689 4১16012999) 

নানী ধমনী মহাধমনী ও ফুস্ফুনাভিগ। ধমনীর মধ্যস্থলে 

অবস্থান করিনা উভয়কে সম্মিলিত করে । 

শনহবাভিন্নী (17510092256780 &7601165) নামক 

ধমনীদ্ঘয় [৭৯ চিত্র] ভ্রণের 'আভ্যত্তরী অধিশ্রোণিকা' ধমনী দ্য 

হইতে বহির্গত হইয়। বস্তির উভয় পার্থ প্রস্থত হইয়। নাঁভি- 

পথে নির্গত হয়। তাহারা ভ্রণের নান্ডিনালকে আশ্রয় 

করিয়া অমরায রক্ত প্রবাহিত করে। সাধারণতঃ প্রসবের 

পর অচিরেই উক্ত ধমনীদ্য় শুফ হইয়। যায়, তখন উহারা 

“বন্তিরজ্জুক” নাম প্রাপ্ত হয়। 

গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে অলিন্দদগ্জের মধ্যবর্তী প্রাচীরে 
“শু০ভিভশ্চিহিজ? (13016500617 021৩) নামক বিবর ৃষট 

হম্ব। “অধরা মহাসির1” [৭৯ চিত্র] কর্তৃক আনীত রক্ত ভ্রণের 

দক্ষিণালিন্দ হইতে এ বিবরপথে বামালিন্দে গমন করে। 

বালক প্রস্থত হইলে পঞ্চ দিবসের মধ্যেই এই ধমনী এবং 
পির! সকল অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং সুত্রাক্কৃতিতে পরিণত হয়। 

গুক্তিছিদ্র'টা দশ দিবসের মধ্যে বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তাহার 

একটা চিন্ধ থাকে, তাহাকে “শুক্তিখাত” বলে, একথা পূর্বেই 
বলা ইয়াছে। 

কখনও কখনও কাহারও 'শুক্কিছিপ্র'টী বিলুপ্ত না হইয়া 
অলিন্বঘবয়স্থিত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ উৎপাদন করে, 

এবং তাহার ফলে বাল্যকাল হইতে এক প্রকার হৃদ্রোগের 

স্টি হয় (000560109] 1002:6 0156030১102 

[01200610 05215 )। 

গর্ভস্থ বালকের রক্ত সংৰহনের প্রণালী এইরূপ । মাতার 

যেরক্ত অমরাতে আসিয়া! উপস্থিত হয়, তাহ! “সংব। হিনী” নাক্মী 

মহাসির। দ্বার নাভিনালপথে [৭৯ চিত্র] জণের শরীরে প্রবেশ 

_ ক্করে, এবং সেই মহাপিরা পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নিজের 

১৫৪ 

কররয্কটী শাখাসিরা ভ্বারা যকৃতের পুষ্টি সাধন। করিয়া, 
'সেতুলিরা? দ্বারা! 'অধরা/নায়ী মহাসিরার সহিত মিমিত হয়। 

অন্তর সেই রক্ত সিরারক্তের সহিত মিলত হইয়] 
“অধরা” মহাসির! দ্বারা উর্ধে হৃদয়াভিমুখে, €প্রবান্তিত হয়। 
অতঃপর রক্ত হৃদয়ের “দক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ 

নিলয়ে না ষাইয়াই 'শুক্তিছিদ্র' পথে 'বামালিন্দে' প্রস্যত হয়। 
তদনস্তর ষথাক্রমে 'বামনিলয়ে” [৭৯ চিত্র] এবং মহাধমনীতে 

প্রবেশ করে। ইহাই প্রথম ক্রম । 

অনস্তর "উত্তর! মহাঁসিরা/ [৭৯ চিজ] পথে উর্ধদেহ হইতে 
প্রত্যাগত রক্ত “দক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করিয়া, বিধাতার 
বিচিত্র নির্মাণ কৌশলে পূর্বোক্ত রক্তশ্রোতকে উল্লজ্ঘবনপূর্ববক 
দক্ষিণনিলয়ে” প্রবিষ্ট হয়| “দক্ষিণনিলয়' হইতে 'ফুস্ফুসা ভিগা, 

' ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া স্বীয় অল্লাংশের ছারা ফুস্ফুস্ঘয়ের 

পুষ্টি সাধন করে, কিন্তু সে সমর ফুস্ফুসের ক্রিয়া না থাকায় 
সেখানে বাষুর দ্বারা বিশোধিত হয় না। উক্ত রক্তের 

অধিকাংশ “সেতুধমনী' পথে মহাধমনীতে প্রবিষ্ট হয়। 

ফুস্ফুস্দ হইতে আগত রক্ত সাধারণ নিয়মানুসারে 
“ফুস্ফুসপ্রভবা” সিরাগুলি দ্বারা “বামালিন্দে প্রবিষ্ট হইস্বা 

তৎপর “বামনিলয়ে' ও সেখান হইতে মহাধমনীতে প্রবেশ লাভ 

করে। ইহাই দ্বিতীয় ক্রম। 

অতঃপর মহাধমনীর রক্ত সাধারণ নিয়মানুলাঁরে তদীয় 

শাখাধমনী সকলের ঘ্বারা সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়, এবং 

'উত্তরা” ও “অধরা” নামী মহাসির! দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়। 

কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই' যে ইহার অধিকাংশ 'সংবাহিনী' নারী 

ধমনীছয় দ্বার নাভিনাল পথে মাতার অমরাতে প্রবেশ করে।, 

ইহাই তৃতীয় ক্রম । 

দশম অধ্যায় 
এই অধ্যান্জ্প মূল ধমনীর বিষয় বণিত হইবে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে হৃদয়ই [ ৭৮ চিত্র] সমস্ত ধমনীর 

মূল। তথ! হইতে ছুইটা প্রধান ধমনী নির্গত হয়, একটী 

ঘর *শঁ 

॥ । ধঠত দ ৬ সিন না 



১৩৬৩৩ 

£ফৌস্ফুদ্ রক্ত-সংবহনের, মূল, দ্বিতীয়া সাধারণ “কায়িক 
রক্তসংবহ ব'র মূল। 

ৃ্ ফুস্য্হনাভিগ? (7১011170110 &োতোঠে ) 

[৭৯.চিত্র] নারী একটী মাত্র ধমনীই শরীরে অবিশ্তদ্ধ রক্ত বহন 

করিয়া থাকে । এই ধমনী হৃদধের পদক্ষিণনিলয়' হইতে উদ্ভূত, 
পাচ অঙ্গুলি পরিমাণ বিস্তৃত ও তিন অস্গুলি মাত্র দীর্ঘ। উহা! 
হবন্,ূলে মহাধমনীর বাম ভাগে দৃষ্ট হয়, এবং “হৃৎকোষ' 
নামক কলাকোষের দ্বারা আবৃত থাকে । উহা! মহাধমনীর 

তোরণের ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইয়! দক্ষিণ ও বাম ভাগে 'ফুস্- 
ফুনাভিগ!” নায়ী ছুইটা মহাশাখাঁয় বিভক্ত হয়। উত্ত 

দুইটী মহা শাখা ফুস্ফুসদ্বয় মধ্যে নানাবিধ শাখা, প্রশাখা ও 
অনুশাখায় বিভক্ত হইয়া! থাকে । তাহাদের মধ্যে শেষস্থিত 

সক্স শীখাগুলি ফুস্ফুসীয়্ বায়ুকোষের চতুর্দিকে জীলকা- 
কারে বিস্তৃত থাকে । 

হাণ্ধ2মম্নলী (40105) [৭৮ চিত্র] বিশুদ্ধ রক্ত- 

বাহিনী মুলধমনীর নাম “মহাধমনী'”। উহা! ভদয়ের “বামনিলয়” 

হইতে সম্ভৃত, ইহার মুলদেশ পঞ্চা্গুল বিস্তৃত, শেষের দিক 
আড়|ই আগ্ুল পরিমিত। উহ।র দৈর্ঘ্য নিজ হস্তের এক হাত 

পরিমীণ। উহা হ্বন্ম.লের দক্গিণ ভাগে 9 ফুস্ফুসাভিগ| ধমনীর 

অগ্রভাগে দৃষ্ট হয়। উহার মুলভাগ [সরাধমনীকঞ্চুকের 

সহিত মিলিত 'হদয়ধর” নামক কলাকোষের দ্বারা আচ্ছাদিত 

থাকে । এই ধমনী হংসের গ্রীবার মত বক্র । উহ! প্রথমে 

বক্রীভূত হইয়! পৃষ্ঠবংশের অভিমুখে গমন করে ও তাহার 

পুরোভাগ ম্পর্শ করিয়৷ বাম পার্খে পুনরায় বক্র হইয়া ক্রমশঃ 

নিয়দিকে প্রস্থত হইয়| চতুর্থ 'কটিকশেরুকা+র সম্মুথে ছুইটী 
ম্হাশাখার বিভক্ত হয়। এই অবস্থায় উক্ত ধমনীর বর্ণনার 

সুবিধার জন্ত তিনটা ভাগ কল্পনা কর! হয়, যথ।-_-আরোহি- 

ভাগ, তোরণভাগ ও অবরোহিভাগ | তাহাদের নাম যথাক্রমে 
'আরোহিণলীঃ, “তোরণী' এবং “অবরো হিণী” মহাঁধমনী বলিয়া 

নির্দেশ করা যাস্ব। 

অনস্তর মহাঁধমনীর শাখা! বিভাগের বিষয় বল। যাইতেছে। 
মহাধমনীর ও তাহার শেষস্থ মহাঁশাথায়ের এবং 

“কাগুমূলাধ্য' ধমনীর কাণ্ডদেশ হইতে উিত শাখাগুলির 
নাম “কাগশাখা' । হহাদের শাখাগুলিকে কেবল 

পন অপরটী “মহা ধমনী” | [৭৯ চিত্র] প্রথমটা 

আযুর্ধেদ সংহিতা । 

মাত্র শাখা” শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়। শাখার শাখাকে 

প্রশাখা এবং তাহার শাখাকে অনুশাখ নাম 

দেওয়া যায়। অনস্তর অনুশাখা হইতে যে শাখ! সকল 
বাহির হয়, তাহাদিগকে ধমশীপ্রতান বা জালক বলে। 

যখন কোন কাণ্শাখা অস্তে ছই ভাগে বিভক্ত হয়, 

তখন এর বিভক্ত শাখাছয়কে অগ্রশাখ! বল। হয়। 

কোন শাখা এরূপে বিভক্ত হইলে বিভক্ত শাখাদ্য়কে 

অগ্রপ্রশাখা নামে উল্লেখ করা হয়। যখন কোন 

কাওশাখ! বা! শাখা তিন চারিটা শাখাধমনীর মূল হয়, 
তখন উহার নাম 'অক্ষশখা;। 

কতকগুলি ধমনীর শাখা প্রশাখা পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া কতকটা চক্রাকারে পরিণত হইলে, তাহাকে “ধমনী- 

চক্র” বলা! হয়। উহার! দেহের সন্ধি, আশর ও ইন্জিয়া ধিঠি ত 

স্থান গুলিকে ব্যাঁপিয়৷ অবস্থান করে। ধমনীচক্রের এইরূপ 

অবস্থান হেতু হঠাৎ কে।নও ধমনীর অবরোধ ঘটিলে সেই 

প্রদেশে রক্ত সংবহনের সম্পূর্ণ অবরোধ হয় ন| এবং সেই 
জন্তই সেই প্রদেশ শুক্ষতা প্রাপ্ত হয় না বা পচিম্স! যায না। 

সেই সেই স্থানের অপর ধমনী চক্রের প্রতান দ্বারাঃ তাহার 

পে।বণ হয়। 

কোন কোন দেহে ধমনীর উৎপত্তি, প্রসর ও শাখ৷ 

প্রবিভাগের নানা প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যান । উহ! 
অস্বাভাবিক ক্রমবিভাগ । বহুমৃতক শরীর পুনঃপুনঃ পরীক্ষার 

ফলে যাহ! সাধারণতঃ দুষ্ট হয়, তাহাই এই স্থানে বলা হইল। 

সিরাগুলিও প্রায় সকল স্থানেই একটী বা ছুইটা মিলিত 

হইয়। ধমনীকে অনুসরণ করে। স্থুল ধমনীকে প্রায় একটা 

এবং তন্ত্র ধমনীকে হুইটী দিরা অনুনরণ করিয়া! থাকে, 
তাহাদের নাম “সহচরী শিরা? ( ৩০৪০ 00071609 )। 

আরোহিণী মহাঁধমনী । 
[1৮ চিত্র] 

মহাধমনীর আরোহিভাগ ছই অঙ্গুলি মাত্র দীর্ঘ, ইহার 
পরিধি পাচ অন্কুলি পরিমাণ, ইহার নাম আরোহিণী 



(৮০ চিত্র) 

দক্ষিণ গলপার্শদেশ। 
( বহিম? ক ও অক্ষাধর! ধমনী স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য ব্যবচ্ছেদপুরববক রদ্সি্ 0 

অন্ধুশঙ্ঘ! উত্তান। ধমনী 

অনুবক্তি, কা এ সু 
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অনুকোষ্ঠিক৷ নাড়ী 
কক্ষানুগা নাড়ী প্রবেণী 

মহামাতৃক! ধমনী ৫ 

অক্ষাধর! টা গ্রেবেয্কগ্র্থি 

ক্লোমনলিক 
( শ্বাসমার্ণ.) 

অক্ষকান্থি  অধ্যংাসক। ধমনী 

(অর) বহির্মীতৃক1 ধমনী 
(হু) ছিগুম্ফিক পেশী 

(হ--হ) উরঃকর্ণমূলিকা'পেশী ( নধ্যে কণ্তিত ) 
(5) পৃষ্ঠচ্ছদ। পেশী 
€* *) অংসকত্ঠিকা' পেশী (১৬২ পৃষ্টার সম্মুখে 

বৃহ 





তোরণী ধহাধমনী । 

মহাধমনী ( £900100100 01৮2 )। এরেই ধমনী হৃদয়ের 

'বামনিলয়' হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈষদ্ বক্রভাবে উর্ধাদিকে 

প্রসারিত হয় ও শেষে 'মহাধমনী'র তোরণ ভাগে পরিণত 

হয়। 

হ্বদয়ের যে স্থলে আরোহিণী ধমনীর মুলদেশ সম্বন্ধ, 
তাহার তিনদিকে তিনটা উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চস্থান পরিলক্ষিত 

হয়, সেগুলি পূর্বকথিত অভ্যস্তরস্থ অর্ধেন্দুকপাটিকার 

পরিচায়ক। তাহাদের অভ্যন্তরে তিনটা কোটর থাকে। 
তাহার উপরে উভয় পার্খে ছুইটা অল্প পরিদর কাগুশাখা 

উৎপন্ন হইয়। হৃদয়কে পোষণ করে, এ ছুইটী ধমনীর নাম 

হান্দিকীধমনী। তন্মধ্যে বাঁম ভাগের ধমনীটা হৃদয়ের 

বহির্ভগে সনুখস্থ *নিলয়াস্তরিক1* সীতায় (খাজে) প্রস্থত, 

দক্ষিণ ভাগের ধমনীটা পশ্চিমের সীতায় প্রশ্থত। এক একটা 

'হান্দিকীধমনীর, অন্ুলম্বা ও অনুপ্রস্থা নামে দুই ছুইটা 

অগ্রশাখা। ছুইটী অনুলম্ব শাখা পূর্বোক্ত সীতাদ্বয়ে 
হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত গিয়া পরস্পর মিলিত হয়, অনুপ্রস্থ। 

এবং শাখা ছুইটী অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যস্থিত 'অলিন্দনিলয়া- 

স্তরিক!" সীতায় প্রস্থত হইয়া পরম্পর মিলিত হয়। সেই 
সকল শাখার প্রশাখা ও অনুশাখা দ্বার] বিরচিত ধমনীচক্র 

হৃদয়ের চতুর্দিকে দৃষ্ট হয়, এবং উহা! হন্মাংসের পুষ্টি সাধন 
করে। 

ব্যতিকর। আরোহিণী মহাধমনীর সহিত অন্তান্ত 

যন্ত্রের বাতিকর বা! অবস্থানের সম্বন্ধ এক্ষণে বলা যাইতেছে । 

উহ! সনুখ ভাগে দক্ষিণ ফুস্ফুসের একদেশ এবং হৃৎকোষের 
একাংশ দ্বারা প্রান আচ্ছাদ্দিত। ইহার পশ্চাতে হৃদয়ের 
বামালিন্দ' 'ফুস্ফুসাভিগাঁ" ধমনীর দক্ষিণ মহাশাখা এবং 

দক্ষিণ 'ক্লোমকাগ্ডিকা' বর্তমান থাকে। দক্ষিণ ভাগে 

উত্তরা মহাসিরা ও হৃদয়ের “বামালিন্ন” এবং বামভাগে 

ফুল্ফুসাঁভিগ ধমনী । 

তোরণী মহাধমনী 
[ ৭৮ চিত্র] 

/  মহাধমনীর তোরণ "ভাগের নাম তোল্রলী সহ?- 
হন্মজআী (01500 100) 1 ইহা! অপেক্ষাকৃত স্থল এবং 
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চাঁরি অগ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ। ইহা মহাধসনীর | আরোহি”? 
ও অবরোহি ভাগকে সংযুক্ত করিয়। রাখে। এট তৌঁরণী 

মহাঁধমনী উরঃফলকের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণস্থ দ্বিতীষণ উপপণ্ড কার 

স্ধিস্থান হইতে উঠিয়! তিধ্যগ ভাবে শরগতিতে চতুর্থ পৃষ্ঠ- 
কশেরুকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রস্থত থাকে। ইহা প্রথমে 
ক্লোমনলিকা*র সম্মুখভ।গে ও তৎপরে বামভাগে দেখা যায়। 
ইহার ক্রোডদেশে ফুস্ফুস।ভিগা ধমনী দুইটা মহাশাখাক়্ বিভক্ত 

হইয়। বাম|-ক্লোমকাগ্ডিকার সহিত অবস্থান করে। 'ফুস্- 
ফুদাভিগা” ধমনী ও 'মহাধমনী/র মধ্যস্থলে 'সেতুবর্ধানিকা” নানী 
শুফ ধমনী উভয়ের সংযৌগ সাধন করে। জ্রণাবস্থাক্স যাহা 

“সেতু ধমনী, নামে বর্তমান থাকে, তাহাই অবশেষে শুষ্ক 
হস! “সেতুবন্ধনিকা'র পরিণত হয়। 

“তোরণী” মহাধমনীর শিখর দেশ হইতে দক্ষিণদিকে কাগুমূল। 

(11070101746 £10615) [৭৮ চিত্র] নায়ী স্থলধমনী ও 

বাম দিকে বামামহামাতিক। এবং 'অক্ষাধর! নামী ছুঈটী কাণ্ড - 

শাখার উৎপত্তি হয়। এই 'কাগুমূলাঃ ধমনী দক্ষিণ অক্ষ 

ও উরঃফলকের সন্ধিস্থানের পৃষ্ঠভাগে ছুইটী কাগ্ডশাখায় 

বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ মহামাতৃক। ও অক্ষাধর! নামে প্রসিদ্ধি 

লাভ করে। মহাধমনীতোরণ হইতে এইরূপে চারিটা 

কাগুশাখা সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। 

তাহাদের মধ্যে "মহামাতৃকা! ধমনীদয়” [৭৮ চিত্র] উর্ধাদিকে 

প্রস্থত হুইয়া চারিচী মাতৃক।ধমনীতে বিভক্ত হইয়া শাখা 

প্রশাখা দ্বারা মস্তক ও গ্রীবাদেশের পুষ্টি সাধন করে। 

'অক্ষাধরা'ঘয় [৭৮ চিত্র] তির্্যগভাবে বহিমুখে আগমন 

করিয়া পথিমধ্যে কোন কোন শাখা প্রশাখা দ্বারা মস্তক, 

গ্রীবা, অংস ও বক্ষ:স্থলের পোষণ করিয়া, কক্ষত্য়ে (বগলে) 

আসিয়৷ কক্ষাধর! নাম গ্রহণ করে এবং বাহুদধ়ে বিস্তৃত হইয়া 

বাহুধমনী নামে পরিচিত হয়। এক একটা “বাহুধমনী" 

কুর্পরসদ্ধির সম্ুখভাগে প্রকোষ্ঠের ভিতক্, ও বাহির মীমানায় 

ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রশাখা শু অন্ুশাখা সমূহ দ্বারা 
বাহুর পুষ্টি সাধন্,করে | 
(ব্যতিকর)। তোরণী মহাধমনী সম্মুখভাগে 'ফুস্ফুসধর" কলা 

কোষের অংশহয় এবং 'বালগ্রৈবেয়ক' [৭৮ চিত্র] নামক গ্রস্থিয় 

শেষ তাগের দ্বারা আবৃত । 'তাহাঁর বাম ভাগে কলাকে' 
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সাহত বামগ্ুকুস্ফুলাংশ, 'বাম। হনুকোষ্ঠিক [৭৮ চিত্র] নারী 

৮৬১৯ নায়ী নাঁড়ী ও তাচাদের শাখা প্রশাখ! 

সকল দু হয় দৃক্ষিণভ।গে 'অনাহতচক্র', “অন্ননলিকা+ ও 
'রসকুল্য।' এবং দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে "ক্লোমনলিক।” অবস্থান 

করে। তোরণীর উর্ধাদেশে “ক।গুমূলা' 'বামা মহামাতৃকা” ও 
“অক্ষাধর|' নামক ধমনীত্যয় বর্তমান থাকে । পুরোবর্তিনী 
“বামা-গলমুলিকা' নামী শিরা এ ধমনীরয়কে তিধ্যগ ভাবে 

উল্লজ্বঘন করিয়া থাকে। তোরণের ক্রোড়দেশের কথা 
পূর্বেই বল! হইয়াণছ। 

অবরোহিণী মহাধমনী 
[ ৭৮ চিত্র ] 

'মহাধমনী'র অবরোহি ভাগের নাম অবকল্পোহিক্সী 
মহাধমনী (1)69001001175 4১06৮ )1 ইহ চতুর্থ পৃষ্ঠট- 

কশেরুকার সন্পুখদেশ হইতে আরম্ত করিয়া! পৃষ্ঠ-বংশের 
বাম পার্খে চতুর্থ কটিকশেরুকা পধ্যন্ত বিস্বত। বর্ণনার 
স্থবিধার জন্য ইহার "গ্রস্ত ভাগ” ও 'ধদর্ধ্য ভাগ'_-এইরূপ ছুই 

ভাগে বিভক্ত করা যায়। *মহীপ্রাচীরাস্থ 'মহাধমনী/ছিদ্র 
হইতে আরম্ভ করিয়া ধতদুর পর্যন্ত ইহা নিয্নদিকে প্রবর্তিত 
ন| হয়, উরোগুহাঁর অত্যন্তরস্থ সেই অংশের নাম “ওরসী 
মহাধমনী' (11)9:901 £১0:0)) আর নিম্নদিকে উদরশুহায় 
প্রবিষ্ট অংশের নাম 'ওদরী মহাধমনী' ( 19101071021 

2৯016) | 

এই বিভক্ত মহাধমনীর তন্থুকা ও শাখা সকল স্বীয় শাখ! 
প্রশাখা দ্বারা বক্ষঃস্থলের ও উদরের অংশ সমূহের পুষ্টি সাধন 
করে। (ব্যতিকর)। ওরমী মহা ধমনীর সহিত অন্যান্ত চন্দ্রের 
অবস্থানের নন্বন্ধ বল যাইতেছে। ইহার সম্মথে বাম ফুস্ফুসের 
মূলদেশ, 'হংকোষ » “অন্ন নলিক।” ও “ম্হা প্রাচীরার' একাংশ 
অবস্থিত; পশ্চাঁৎ দিকে পৃষ্ঠবংশ ও “বাম পুরোবংশিকা” সিরা; 

দক্ষিণ দিকে 'রসকুল্যা”, ও দক্ষিণা পুরোবংশিকা” সির; 
বাম দিকে “বাম ফুস্ফুসধরা কলা! ও বামফুদ্ফুস অবস্থান 
করে। এইরূপ 'পশ্চিমাধর' ফুস্ফুসাস্তরালে এই মহাধমনী- 
ভাগ পরিলক্ষিত হয়। 

%(ব্যতিকর)। এক্ষণে 'উদরী মহাধমনীর” রম্পর্কে অন্তান্ঠ 

আমূর্বেদ ষংহিতা। 

যপ্রের অবস্থানের বিষয় বল! যাইতেছে । ইহার সম্মুখ ভাগে 
আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, বাম বৃক্ষোভূত সিরা, ক্ষুদ্রান্ত্রের 'গ্রহণী” 

নামক আগ্ভভাগ ও অস্ত্র ধমনীর মূলদেশ অবস্থিত। পশ্চাদ্ 
দিকে কটিকশেরুকা চতুষ্টয়। দক্ষিণ ভাগে রসপ্রপা, 
রসকুল্য।, দক্ষিণ! 'পুরোবংশিক।” নায়ী সিরা, মহাপ্রাচীরার 

দক্ষিণ মূল ও অধরা! মহাসিরা। বাম ভাগে মহাপ্রাচীরার 
বাম মূল, গ্রহণীর প্রথম ভাগ, ক্ষুদ্র, ঈড়া নায়ী মহ! নাড়ী 
এবং বাম গবীন। অবস্থান করে । [ ৮৪ চিত্র] 

(মহাধমনীন অস্তিমবিভাগ )। মাঁধমনী শেষের দিকে 

চতুর্থ “কটিকশেরুকার' সম্মুখ ভাগে ছুইটী মহাশাখায় বিভক্ত 

এবং এ ছুইটী মহাশাখা “ত্রিকাস্থি শিখরে'র নিকট উপস্থিত 

হইয়া! পুনরায় চারিটী অগ্রশাখা কাঁগুশাখা নামে কথিত। 

তাহার্দের বাহিরের ছুইটী কাণ্ডশ।খা, তাহারা “বাহা 

অধিআণিক।” (3৮. [1176 £:650159) নাম ধারণ করে। 

[৮৪ চিত্র] এই ছুইটী ধমনী “বংক্ষণ দ্ররী” পথে বহির্গীত হইয়া 

“রবী ধমনী' নাম ধারণ করে। এক একটী “ব্বা ধমনী' 
জানুসদ্ধির পৃষ্ঠদেশে ছুটী শাখায় বিভক্ত হইম়া জজ্ঘ।র সম্মুখে 

ও পশ্চাৎ দেশে নানা প্রকার প্রশাখা অনুশাথায় প্রহ্ত হয়। 

ইহারা অধঃশাখার সকল স্থানে রক্ত সঞ্চারণ করে। 

মহাধযনীর অপর দুইটী কাঁগশাথা বস্তিগুহার অন্তর্গত 

হইয়া আভ্ডযন্তলী অন্িশ্রোণগিক্কা (16650001 
[1170 £,1691165 ) [৭৯ চিত্র] নাম ধারণ করে। অনস্তর 

ইহারা শাখা প্রশাখা দ্বারা বন্তিগুহাগত আশয় গুলিকে ও 

তাহার চতুঃপার্্ন্থ বাহিরের এবং অভ্যন্তরের স্কান সমূহকে 

পোষণ করে। 

মহাধমনীর বিভাগের বিষয় সংক্ষেপে ও স্থুল রূপে বলা 
হইল। অনস্তর বিস্তৃতভাবে বলা! যাইবে। 

একাদশ অধ্যায় 
শিরোগ্রীবীয় ধমনী সমূহের বিষয় এক্ষণে বর্ণনা করিব। 

হুইটী “মহামাভৃকা? নায়ী স্থূল ধমনী শতাধিক শাখা, 
প্রশাখ! ও অন্থুশাখা! দ্বার। মন্তক ও গ্রীবাদেশের পুষ্টি 

বিধান করে। “অক্ষাধরা” ধমনীদ্বয়ের হুইটা 'মন্তিফ মাতৃক।: 



বহির্মতৃফ! ধমনী । 

নায়ী শাখা, তাহাদের সহকারিতা করে। ইহাদের হুস্ানু- 
হুঙ্গা প্রতান সমূহের দ্বার! মস্তক ও গ্রীবার বাহ্ ও আতভ্যন্তর 
স্থান সকল পরিব্যাপ্ত থাকে। 

অতঃপর “মহামাতৃক1* নামী মূল ধমনীর বিষয় বল! 
যইতেছে। মহামাতৃকা ছুইটী--বামা ও দক্ষিণ]। 

আাঁক্মা হামাতিক্কা। (14606 ০০98710012 

08:00) ও ব্রাহ্ম । অক্কাণ্ধ বর (৭৯ চিত্র) সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে মহ! ধমনী হইতে উৎপন্ন কিন্ত দক্ষিপ 
হমহামাতিক্তা (1২12106 ০0000010 081000 ) ও 

অক্ষার্থব। 'মহাধমনী' প্রস্থ ত “কাঁগুমূল!” নায়ী ধমনীর 
বিভাগ দ্বারা উৎপন্ন। এই বিভাগ দক্ষিণ অক্ষকাস্থি ও 
উরঃফলকের সন্ধিস্থানের পশ্চাতে হস! থাকে-_ইহা| পূর্ক্বেই 
বল! হইয়াছে । ছুষ্টটা “মহামাতৃকার, পারিভাষিক নাম 
কাওশাখ।। 

এই দুই “মহামাতৃকা' নামী কাগুশাখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির 
অগ্রভাগের স্থায় স্থল; উহার! অর্ষকান্থি £-_-উরঃফলকের 
সন্ধিদেশের পশ্চান্তাগ হইতে তির্ধ্যগ্ভাবে উর্ধমুখে শ্রীবাতে 
“অবটু” দ্বপ্নের উর্দধধারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এক একটা মহাঁ- 
মাতৃকা ছুই ছুইটী অগ্রশাখায় বিভক্ত, তাহাদের যথাক্রমে 
বছিমণীতৃক! ও অন্তমণতৃকা নাম দেওয়া! যায়; তন্মধ্যে প্রথমটা 
সন্ম্থ দিকে অবস্থান করিয়া গ্রীবার বহিদে শের পুষ্টি বিধান 
করে, অপরটি পশ্চাদ্দিকে গ্রীবার অন্তঃ প্রদেশে প্রবেশ 
করিয়া শাখ! প্রতানের দ্বারা ঘ্রাণ, নেত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠীন সমূহকে পরিপোষণ করে এবং মস্তিষ্কের অভিমুখে 
অগ্রসর হয়। 

(ব্যতিকর )। উভর 'মহামাতৃকা” সম্মুখ ভাগে 
*উরঃকর্ণমূলিক1” (৮* চিত্র) পেশীবয়ের দ্বারা আবৃত ও উক্ত 

পেশীদ্বযের অন্থক্রমে বিস্তৃত। এক একটা মহামাতৃক। 
্রীবাপ্রচ্ছদাংশের দ্বার! নির্শিত "মাতৃকা কথুকের* অভ্যন্তরে 
প্রাণদ।' (৭৮ চিত্র) নায়ী নাড়ী ও 'অনুমন্তাঃ (৮* চিত্র) নামী 
সিরাক্প সহিত অবস্থান করে। কঞ্চুকের সম্মথে “জিহবা- 
মূলিনী' নানী নাড়ীর “নিয়গা' শাখা বর্তমান থাকে | মহা- 
মাতৃক! ছ্বয়ের অন্তরালে গ্রীবামূলে একমাত্র শ্বাসনলিকা। 
উর্ধভাগে বথাক্রমে গ্রৈবেয়গ্রন্থি, ম্বরযন্ত্র ও অললনলিকার 
আস্ততাগ দৃষ্ট হয়। পশ্চাদূদিকে গ্রীবাবংশের সম্মুখ ভাগে 

১৬৩ 

এক এক দিকে দীর্ঘ-গ্রীবিক" ও ১৪৬ পেশীদ্ধয় € 

অবস্থান করে। পেশী ও ধমনীর অভ্তরালে /বামট 
'ঈীড়া” ও দক্ষিণ দিকে 'পিঙ্গলা' নামী না নাড়ী ৪ 

সহিত বর্তমাঁন। 

বহিমতিকা ধমনী । 
(৮১ চিত্র) 

বহিত্মাতিক্া | (135051051 0810180 ) 
মহামাতৃকাঁর অগভীর অগ্রশাখার নাম 'বহির্মতৃক । এই 
“বহিমণতৃকা” “অবটু' নামক তরুণাস্থির 'উর্দধারা হইতে 
আরম্ভ করিক়া কর্ণমূল পধ্যস্ত তিধ্যগ ভাবে উর্ধদিকে প্রস্থত 
হয়। তাঁহার আটটা প্রশাখা ৷ তাহাদের চারিটা সম্মথ দিকে, 

তিনটা পশ্চাঁৎ দ্দিকে ও একটি উর্ধদিকে গমন করে। সম্মূখের 

 চারিটা মূল দেশ হইতে উর্ধদিকে যথাক্রমে উত্তরগ্রীবিকা, 
'অন্জিহিবক1, বহির্থানব্যা ও অন্তর্হানবা। নামে প্রসিদ্ধ। 

পশ্চাৎদিকের উর্ধগামিনী প্রশাখার নাম অন্নদ্বারিণী উর্ধগ।, 

অপর ছুইটার নাম থাক্রমে কপালমূলিনী ও পশ্চিমকিক1। 

উর্ধদিকের যে প্রশাখা অগভীর ভাবে অবস্থান করে, তাহার 

শাম অনুশঙ্খা । 

উত্তল্রঞ্রীিকা (৮* চিত্র) 
[175:914 ) নানী ধমনী কণ্ঠিকাস্থির মহাশৃঙ্গের অধোদেশে 
“বৃহির্মাতৃকা” ধমনীর সন্ুখভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া “গ্রৈবেন্নক' 

গ্রন্থিতে প্রবেশ করে । উহার শাখ। অপর পার্স্থ উত্তরগ্রীন্তিক 

ধমনীর শাখ| সমূহের সহিত মিলিত হইয়া সুক্ষ গ্রতানাবলীর 

দ্বারা নিকটস্থ পেশীগুলির পুষ্টি সাধন করে। ইহার চারিটা 

প্রধান অন্থুশাখা__অন্ুকণ্ঠিকা, উত্তর। অধিস্বরা, অন্ুকৃকাটিকা 
ও অন্তাভিগ! নামে প্রসিদ্ধ। তাছাদদের প্রথম তিনটা 
যথাক্রমে কণঠিকাস্থি, স্বরযন্ত্র ও কৃকাটিকায় প্রবেশ লাভ 

করে। চতুর্থটী মন্তা (উরঃকর্ণ যুলিক!) পেশীর পুষ্টি 
সম্পাদন করে। 

অন্মুজিহিতক্তা (78028) ) নায়ী ধমনী 

“বহির্ম তিকা'র সন্ম্ধ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কন্টিকাস্থির 
অধংশূঙ্গের দিক তিরযগ্ভাবে যাইয়। জিহ্বার নিয় পর্যযস্ত 
বিভৃত হয়। ইহার চাঁরিটী অন্ুশাখা, তাহারা 'অনুকষ্ঠিকা 

“রসনোতরিক]' 'রসনাধরিক” ও পল্ভীর রসনিকা” নামে 
১ 

( 901061101 
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প্রসিদ্ধ [নামের দ্বারাতেই ইহাদের অবস্থানের বিষয় 
পরিভ্তাত রঃ ষায় 

| হি লা ক পক্মন্নী (৮* চিত্র) 
(150. [১1.%081107 9 134,010,1 ) নায়ী বহ্মপণতৃকার 

অগভাঁর প্রশাথা নিম্নদিকে হম্থুপার্খস্থ “বক্ত, ধমনী' 

পরিখ। পথে প্রস্যত হইয়া চিবুক, ওষ্ঠ ও নাসার পার্খে 

প্রস্থত হয়। ইহার আঁটটী অন্ুশাখা, তন্মধ্যে পাঁচটী গলার 

দিকে গমন করে। অপর তিনটা মুখমণ্ডলের দিকে গমন 

করে। গলদেশের দিকের পাঁচটা_-আরোহিণী তালুগা, 

উপজিহ্বান্থগা, চিবুকাধরীরা, গ্রস্থিগা ও চিবুকাধরী ক] এবং 

মুখমগ্ডলের দিকে তিনটা-মধরোষ্ঠিকা, নাসাপান্থিক! এবং 
নাসামুলিকা । 

অসভ্তভভ্পন্ন্যা (৮০ চিত্র) [11165111001 উ171110] 

অন্তর্থানব্য। নায়ী স্থূল ও গল্ভীর পরশ থা কর্ণমূলের নিম়্ে উৎপন্ন 
হইয়! অধোহ্মুকূটের অন্তস্তলকে মায় করিয়। তির্যগ্ভাবে 

হন্ুসন্ধির নিয়ে ও পশ্চাতে প্রবেশ করে ॥ ইহা পনেরট। 

অনুশাখ।র দ্বারা হন্ু, কর্ণ কপোল, তালু প্রভৃতির ও 

মন্তিষ্কবৃতিকা' কলার পোষণ করে। বর্ণনার স্রবিধার 

জন্ত তাহার তিনটা ভাগ করনা করা যায়। 'আগ্ঘ ভাগ, মধ্য 
ভাগ ও শেষভাগ। তন্মধ্যে আগ্ভভ!গ কর্ণমূল হইতে উত্তরা 

হন্ুমূলকর্ষণী' (৮১ চিত্র) নায়ী পেশীর নিম়ধারান্ুক্রমে অবস্থান 
করে। মধ্যভাগ ধনুর মত বক্র হুইয়! সেই পেশীর উপর শান্গিত 

থাকে ; এই অংশ শঙ্চ্ছদ! নামী পেশীর দ্বারা আচ্ছাদিত। 

শেষ ভাগনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং এ পেশীরই মূলদ্য়ের অন্ত- 

রালের পথ দিয় করোটিপক্ষস্থ “হনুজাতৃকখাতে' গমন করিয়। 

অন্ুশাখা সমূহে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে 

আগ্ভতাগের পাঁচটা অন্থুশাথা। ছুইটী 'গন্তীরকণিকা'' 
ও 'পটহপুরস্কা” নামে কর্ণের দিকে, ছুইটী “মধ্যম। ও “অনুচরী 
'মন্তিফবৃতিগা' নামে মন্তিষ্কবৃতির দিকে এবং একটা “অধর- 

দত্তিকা+ নামে অধোহন্ু মণ্ডলের দিকে গমন করে। 

মধ্যভাগের চারিটী অনুশাঁখা। যথা, শাখান্থুগাগস্ভীরা, 

হ্গমুলিকা, হুনুকৃটিকা ও অন্ুকপালিকা। অস্ত্যতাগের 

অনুশাখা ছয়টা যথা,_-পশ্চিমদস্তিকা, নের্রীধরীয়া, অব- 

রোহিণী তালুগা, অনুগ্রপনিকা, জতুকাপা্দিকা এবং জতৃকা- 

ভালুকা । তাহাদের মধ্যে "নেত্রধরীয়।' ধমনী. ছুইটা তনু 

আধুর্বে্ লংহিতা। 

শাখায় বিভক্ত হইয়া ননেত্রগুহান্থুগা' ও 'উত্তরদস্তিক, নাম 
গ্রহণ করে। ভন্গ্রসনিকা ও জতুকাপাদিকা “গ্রাসনী” 

পেশী এবং শ্রতিস্থরঙ্গার দিকে বিস্তৃত। ইহাদের প্রায় 

সমস্ত অনুশাখার নামের দ্বারাই পোষণীয় স্থান সমূহ অবগত 
হওয়। যায় । সেইজন্য 'আর অধিক বর্ণন! করা হইল ন1। 

এক্ষণে বহ্মীতৃকার পশ্চান্ুখী প্রশাখা সমূহের বিষয় 

বলিব। 

বহিমণতকার পশ্চাদ দিক্ হইতে উৎপন্ন *উর্ধগ! অন্- 

দ্বারিণী' নামী প্রশাখ৷ অন্তর্মতৃকার পারে উদ্ধমুখে অবস্থান 
করে। তাহার তিনটা অন্ুশাখ। যথা, অনুগ্রসনী, পটহাধরীয়া 

ও পশ্চিমবৃতিগা । ইহারা যথাক্রমে অন্নদ্বার, কর্ণপটহ ও 

ও মন্তিষ্কবৃতির পার্থ অবস্থান করে। 

“কপালমূলিনী” [৮* চিত্র] নামী প্রশাখা কপালমুলস্থ পেশী 
সমূহকে ভেদ করিয়া প্রন্থত হয়। তাহার ছয়টা অনুশাখা। 

তাহারা মধ্যনুগা, গোস্তনিকা,কর্ণপালিকা মাংসগা, মস্তিফবুতিগা 
ও পশ্চিমকপাঁলিকা ন।মে প্রসিদ্ধ। তাহার মধ্যে প্রথমটা__ 
মন্তাখ্য পেশীর মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বিতীষুটী শঙ্ঘাস্থির 

গোস্তন প্রবদ্ধনে, তৃতীয়টী কর্ণপালিতে, চতুর্থটা গ্রীবা-পৃষ্ঠদেশস্থ 
পেশীগুলিতে, পঞ্চমটী শিরোগুহার অভ্যন্তরে প্রস্থত হহয়! 

মস্তিফবৃতিতে এবং যষ্টটা শিরশ্ছদাখ্য পেশীর মধ্যে ও 

মস্তকের ত্বকে প্রবেশ করিয়া সেই সকল স্থানের পোষণ 

করে। 

কর্ণমূলের পশ্চাতে বহিমাঁতিক। হইতে 'পশ্চিমকণিকা' 

[৮* চিত্র] নায়ী ধমনী উৎপন্ন হইয়া! “দ্বিগুন্ফিক1' [৮০ চিত্র] 

পেশীর মূলের উপরে কণমুপিক গ্রন্থির পশ্চাতে প্রস্থত থাকে। 

ইহা শঙ্খাস্থির গোস্তন ও কর্ণবিবরের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া 
ও কয়েকটা অনুশাখার দ্বার] দ্বিগুন্ফিকার্দি কয়েকটা পেশীর 

ও কর্ণমূলিক গ্রন্থির পৌঁষণ করে, ইহার তিনটা অনুশাখার 
নাম কর্ণীস্তরীয়!, কর্ণপৃষ্ঠগা ও পশ্চিমকপালিকা। 

বহিম্ণাতৃকার পশ্চানুখী প্রশাখা তিনটার বিষয় বলা 

হইল। 
বহিম্ণীতৃকাঁর অবশিষ্ট উর্দমুখী 'উত্তান| অনুশঙ্খা+ [৮০ চিত্র] 

নারী প্রশাখা কর্ণমূল গ্রন্থিকে ভেদ করিয়া তির্ধ্যগ ভাবে কর্ণের 
সম্মুখ দিকে প্রস্থত হুইয়া .পুরঃকপালিক! ও পার্থ কপালিক! 
নামে ছুইটী অন্ুশাখায় বিভক্ত হ়। ইহার অপর অনুশাখ! 



(৮১ চিত্র) 

অন্তর্থানব্য। ধমনীর. শাখা-বিস্তার | 

বু রর নু রা রি ১২ রঃ ২৯ 8২ হা ৮ | 

অনুশঙ্ঘ! উত্তান। ধমনী -৮২ উনি ১২ /77৮৮ - অন্তর্থানব্যা ধমনীর 
. নিও 11 ভি হট . নেত্রাধনীয়া শাখা 

অধোহনুর চিবুক পিও 

খ 

অন্তর্ানব্য ধমনী - 

অধরদস্তিক। ধমনীর শাখা 

অধরদস্তিক! ধমনী 

(ক) উত্তরা হনুমূলকর্ষণী পেশী । 
(হব) অধর হনুসূলকর্ষণী পেশী। 

( ১৬৪ পৃষ্ঠার সম্মুখ ) 





মস্তিষ্ক মাতৃকা | 

গুলি কর্ণমুলিক গ্রন্থি ও হনুসন্ধি হম্থকূটকর্ষণী পেশীকে 

পোষণ করে। অনুবক্তিকা, পুরঃকর্ণিকা, গণ্ুনেত্রিকা ও 

মধ্যম শঙ্খিকা নামে আরও চারিটা অনুশাথ। কর্ণের অগ্রভাগে 
ৃষ্ট হয়। নামের দ্বারাই ইহাদের অবস্থানাদির বিষয় অবগত 
হওয়া যায়। 

অন্তরণতৃক ধমনী পৃর্ববেই ব্ল৷ হইগ়্াছে, গ্রীবার এক 
এক পার্খে 'অবটু, নামক তরুণাস্থির উদ্ধধ।রার সমীপে 

মহামাতৃক। ধমনীর বিভাগ হয়। উক্তরূপে বিভক্ত মহা- 

মাতৃকাঁর যে গম্ভীরশাখ! গ্রধান মস্তি ও নেত্রদ্ঘয়ের পুষ্টি 

বিধান করে, তাহার নাম “অগ্রমাতৃকা ধমনী'। সুবিধার 

জন্য তাহার চারিটা বিভাগ কল্পনা করা হয। যে অংশ 

প্রথম তিনটা গ্রীবাকশেরুকার বাহু প্রন্র্ধন গুলির সনুখে 

উিত হইয়! গগলবিলে'র ও “উপজিহ্বিকা'র পার্খে স্লিহিত 
থাকে, সেইটী 'গলপার্বীয়' নামক আছ ভাগ। যে অংশ 
শঙ্গান্থির “জশ্মতটিকা'ংশস্থ মাতৃকাস্থরঙ্গায় প্রবেশ করিয়! 

করোটির অভ্যন্তরে উপস্তিত হয়ঃ সেই অংশটা “আম্মতটিক+- 

নামক দ্বিতীয় ভাগ। অনন্তর যে অংশ করোটির অভ্যন্তরে 

মাইয়। মন্তিফবৃতিগ। নায়ী কলা ভেদ করিয়া 'জতুকাস্থি'র 

পার্খদেশে মাতৃকাপরিখাতে সংস্কত লুর্ধাকার চিহ্কের মত 
প্রসারিত হয়, সেই 'অংশের নাম 'জাতৃকপাশ্বিক” ভাগ ঝা 

তৃতীয় ভাগ | এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের শাখাপ্রশাখা- 
দ্বারা পথিমধ্যস্থ স্থান সমূহের পুষ্টিসাধন করিঘ। অন্তমণতৃকা 

ধমনী মস্তিষ্কের তলদেশে আসিয়! উপস্থিত হয় এবং অবশেষে 

চারিটা শাখায় বিভক্ত হয়। এইটা 'মস্তিফমুলিক' নামক 

চতুর্থ ভাগ। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অস্তমণতৃকা 

ধমনী তৃতীয় ভাগের দ্বারা "ত্রিকোনিকা* নায়ী সিরাসরিৎকে 

ভেদ করিয়! গমন করে। ইহার চতুর্দিকে ওয়া, ৪র্থী, ৫মী ও 

৬ী নাড়ী দু হয়। 
এক্ষণে ইহার গ্রীশখ| বিভাগের বিদয় বল! যাইতেছে । 

১। 'গলপার্খীয ভাগে কোন প্রশাখা নাই। 
২। ?অশ্মতটিক' (৮২ চিত্র) ভাগে ছুহটা শাখা-_ 

“অন্ুপটহিকা” ও 'জতুকাপাদিকা'। নামের ছ্বারাতেই 

উভয়ের অবস্থানাদির বিষয় অবগত হওয়। যাঁয়। 

৩। “জাতৃকপার্থিক' ভাগে পাঁচ প্রকার শাখা, যথা-_ 

“জতৃকাপাশ্থিক'॥ “অনুপোবণিকা", ত্রিধারকন্ধিকা”, “অগ্রিমা- 
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মস্তিফবৃতিগা' ও চ্চাক্ষুধী”। তাহাদের মধ্যে অতৃকা- 

পাশ্বিকা' নামক অসংখ্য প্রশাখ! জতুকাস্থি শরীয়রর পিঁকট- 
স্থিত স্থান সমূহের পোষণ করে। “অন্থপোষণিকা! নামক 

যুগ্ম প্রশীথা “পোষণক।” নামক গ্রন্থির পুষ্টি সাধন করে। 
'ত্রিধারকদ্ধিকা নারী ক্ষুদ্র প্রশাখাগ্ডুলি পঞ্চম নাড়ীর 

'ত্রিধারকন্ধে'র পুষ্টি বিধান করে। *অগ্রিমামস্তিক্বৃতিগ 
নামী ক্ষুদ্র প্রশাখ! সম্মুথস্থ মণ্ডিফবৃতির পোষণ করে। 

“চাক্ষুষী' নায়ী প্রশাখা দশটী অন্থশাখা দ্বারা নেত্র- 

গোলকাদির পোষণ করে এবং অপর তিনটা অ্দুশাখ। দ্বার! 

'মস্তিফবৃতি” 'লিলাট” ও “নাসামূলে'র রস সঞ্চালনক্রিম! 

সম্পাদন করে। নেত্রাধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্ৃতভাবে বল! 
হইবে। 

৪। 'অন্তর্মাভৃক।" ধমনীর চারিটী প্রাশাখ! 'মন্তিষ্- 

মূলিক+ ভাগ হইতে নির্গত হইয়া মন্তিদ্ের নিয়দেশে প্রস্থত 
হয় এবং মস্তিষ্কের এ প্রদেশের পোষণ করে। তাহারা 

অগ্রিম অভিমন্তিষ1', “মধ্যমা অভিমন্তিক্কা। “পশ্চিমা মূল- 

যৌজনিকা” ও “অগ্রিম! অনুশৃঙ্খলিকা।' নামে প্রসিদ্ধ । ইহার। 
অপর পাশ্বস্থ “অন্তমণতৃকা” ধমনীর সদৃশ প্রশাখার সহিত 

মিলিত হইয়! মন্তিফষমাতৃক। ধমনীদ্বয়ের সংযোজক এঅগ্র- 

মূলিকা*র সহিত সংযুক্ত হয় এবং মন্তিফমূলীয় ধমনীচক্র 

ব্চদার সাহায্য করে। 
এই শাখা চাঁরিটার মধ্যে মধ্যম! অভিমন্তিফাই প্রধান 

ও সর্বপেক্ষা স্থুল অগ্রপ্রশাখা । উহা স্বপার্খীয মন্তিষ্ষার্দের 

মধ্যভাগের ভিতরে প্রবেশ করিয়া] থাকে। 

মস্তিষ্কমাতৃক। ৷ 
(৮২ চিত্র) 

“অক্ষাধর!' ধমনীদয়ের “মস্তি্ষমাতৃকা' নামক ছুইটী শাখ! 

গ্রাবার উভয় পার্খে উর্ধমুখে বিস্তৃত হইয়া প্রধানভাবে 

মন্তিক্ষের পৌধণ করে। ইহার] গ্রীবাকশেরকাগুলির বাহ- 
প্র্ধনাত্তঃস্থিত মাতৃকাচ্ছিত্র পথে গশ্চাতের কপালমুলে 

আসিয়। মহাবিবরের দ্বারা মন্তকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

তদনস্তর তাহার অগ্রভাগে আপিয়। মন্তিফের অধোদেশে 

উভস্বে মিলিয়!, একটী ধমনীতে ,পরিণত হয় এবং তখন 
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 অগ্রমূলিক। বা মন্তিষ্মূলিক! নাম ধারণ করে। অবশেষে 
মস্তিক্ষমূলিক ধমনীচ্তে প্রবিষ্ট হয়। 

এক একটা মস্তি মাতৃকার হই ছুই প্রকার শাখা, 

কতকগুলি গ্রীবাগত ও কতকগুলি শিরোহভ্যস্তরীঘ়। 
গ্রীবাগতগুলি আবাব ছইভাঁগে বিভক্ত, যথা! মাংসগা ও 

নুযু়্াকাতীয়!; তন্মধ্যে মাংসগ! শাখাগুলি কপালমূলে বহির্গত 

হইয়া পশ্চিম গ্রীবীয় গন্ভীর পেশীগুলির পুষ্টিসাধন করে। 
নুযুস্না-কাণ্তীন্র শাখাগুলি কশেরচক্রাস্তরের ছিদ্রসমূহকে 

আশ্রন্র করিয়! সুযুয্। কাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার 

তৃপ্তি বিধান করে। শিরোহভ্যস্তরীয় শাখাগুলি মস্তিফমূলিক 

ধমনীচক্র নির্মাণের পুর্বে চারি প্রকার যথা, মাস্তফবৃতিগ। 
পৃষ্ঠবংশাস্তরীয়া, অনুমন্তিষ্ষীয়া ও স্ুযুন্তাশীর্ষগা। মন্তিফ- 
সূলিকার উভগ্পার্খে উত্তরা, অনুমন্তিষ্ষীয়া, অগ্রিমাধর! তনু- 

মস্তিষীয়া, অন্ুধম্নিন্নকা, অনুশ্রতিগা ও পশ্চিম মন্তিষানুগা 

নামে পাঁচ প্রকার শাখা নির্গত হয়। এই সকল পার্শ্ব 
গামিশাখা অনুমন্তিক্ষ, ধস্রিন্নক, অস্তশ্রবনীয় স্থানবিশেষের ও 

মন্তিফের পশ্চিম ভাগের রক্তসংবহন ক্রিয়া নিষ্পাদন করে। 

শেষের দিকে এই ধমনী হই ভাগে বিত্ত হইয়া! মস্তিষ্ষের 
পশ্চাৎদিকে অন্গুগমন করে। 

মন্তিষ্ষমূলিক ধমনীচক্র । 
[ ৮2 চিত্র ] 

মস্তিষ্কের অধিকাংশই মস্তিক্ষ-মাতৃকাদ্বয় ও অন্তম্ণতৃকা- 
তয় ধমনীকর্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করে। ইহারাই নিজ নিজ 

শাখার পরম্পর মিলনের দ্বার দৃষ্টিনাড়ীর স্বান্তক নামক 
গ্রন্থির চতুঃপার্থে ধমনীচক্র নির্মাণ করে। পুরোভাগে 
অস্তম্ণতৃকার মন্তিষ্ষান্থগ নামে ছুইটী অগ্রিম প্রশাখাধমনী 

অগ্রযোজনিকা ধমনী কর্তৃক মূলদেশে যোজিত হইয়৷ যুগ্মরূপে 

সন্মুখদিকে প্রস্থত হয়। মধ্যভাগে মন্তিষ্কানুগ! নামে ছুইটি 
মন্তিষষমাতৃকার স্থুলতর চরম প্রশাখা বর্তমান থাকে । 

শেষভাগে মন্তিফমাতৃকাছয়ের মিলনসম্ভৃত, অগ্রমূলিক1 বা 
মন্তিুলিকা নায়ী ধমনী পাস্থন্থ পশ্চিম মন্তিফান্থগা শাখা- 

ধমনীঘ্বর়ের সহিত অবস্থান করে। এই হুইটী ধমনী 
অস্তমণতৃকার পশ্চিমযোগ্ুনিক! শাখাহয়ের , বারা মূলদেশে 

আযুর্বেদ সংহিতা। 

মিলিত হয়। ইহার! সকলেই শাখাপ্রতানের দ্বারা মস্তিষ্কের 
মধ্যে বিস্তৃত হইয়! পড়ে । 

গ্রীবাদেশে অপর কতকগুলি শাখাধমনী অক্ষাধর! নামক 
ধমনী হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রীবাগত স্বানসমূহকে পুষ্ট করে। 
গ্রীবাদেশে অক্ষাধরার শাখাছ্বয় ইহাদের মূল। এই ছুইটা 
শাখ! গলগ্রৈবেয্নকী ও গ্রৈবপণ্কা নামে প্রসিদ্ধ । ইহাদের 

বিষয় অগ্রে বল! হইবে। 

ইহাদের সকলের নামকরণের দ্বার] স্থানসংস্থানের বিষয় 
প্রকাশ করা হইল। 

ঘাদশাধ্যায়। 
এক্ষণে দেহের মধ্যভাঁগের ধমনীর বিষয় বর্ণনা! করিব । 

মধ্যকায়ের ধমনীগুলির ও সমস্ত দেহের ধমনীগুলির মধ্যে 

মহাঁধমনী প্রধান। ইভার বিভাগ, অবস্থান ও কাগুশাখার 

বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই ধমনী উরঃ বক্ষঃস্থলে 
আিয়। ওরসী মহাঁধমনী ও উদরে আসিয়া ওদরী মহাধমনী 

নাম ধারণ করে। এই উভয় ভাগের শাখাগ্রশাখ। দ্বারা 

বেশীরভাগ মধ্যকায়ের স্থানসমূছের রক্তসংবহন ক্রিয়া! সম্পয় 

হয়। ইহ| ভিন্ন মহাঁধমনী তোরণ হইতে উৎপন্ন অক্ষাধরা 
নামক ধমনীদ্বয়ের শাখা গ্রশাখাগুলি মধ্যকায়ে গ্রস্থত হুইয়া 
অন্তান্ত শাখাপ্রশাখার সহায়তা সম্পাদন করে। ফুস্ফুসাভিগ! 

ধমনী যাবতীয় শিরাকর্তৃক অনীত মলিন রক্তকে ফুস্ফুসে 

পইয়া যায় ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

উরস্তা। নামক ধমনী ছুই প্রকার, ষথা,-_-ওরসী মহাধমনী 

শাখা ও অক্ষাধরা ধমনীছয়ের শাখা । তর্পণীয় স্থানের পার্থক্য 

হেতু পুনরায় এই উভয়বিধ শাখা আশগানুগা ও পরিসরীয়া 
এই দুই ভাঁগে বিভক্ত হয়। 

তন্মধ্যে আশয়ান্থগা শাখাগুলিকে তিন প্রকারে বিভক্ত 

কর! যায়, যথা, হৎথকোষান্গ।, ক্লোমকাগ্ডানুগ। ও অন্ন- 

নলিকানুগ! । পরিসরীয়াগুলিকেও ফুস্ফুসাস্তরালীয়া, মহা-: 

প্রাচীরোত্তরা ও ফুস্ফুসাচুগ! এই তিন প্রকারে বিভাগ 

করা. যায়। 



[ ৯০ চিন্র ] 

অন্তঃপ্রকোষ্ঠীয়া ও বহিঃপ্রকোন্ঠীয়া ধমনী । 
(দক্ষিণ প্রকোষ্ঠের অগভীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দশিত ) 

॥ 

বাহবী ধমনী
 টি

 রা 

া। 

যা 
00 

মধ্যপ্রকোষ্ঠিক। নাড়ী 

আরোহিণী বহিংকুর্পরিক1 (ধমনী) শার্ট 1- করবিবন্তনী দীখ। (পেশী) 

_ মণিবন্ধসংকোচনী বহি5স্থা (পেশা) 

করোত্তাননী দীর্থা (পেশা). - 
করতলপ্রসারণা 

মণিবন্ধসংকোচনী "অন্থঃস্থা(পেখা) 

মন্গু্সংকোচনী মধ্যপর্বিকা (পেশী) 

বহিঃপ্রকোষ্ারা ধমনা 

7 অন্তঃপ্রকোছঈয়। ধমনী 

অস্ুষ্ঠাপকর্ষণী দীর্ঘা (পেশী) 

কঙ্গণিকাখ্য। স্সাযুপটিকা 
কনিগচ্াপকধণী (পেশা) 

কবতলধান্রনী উত্তান! ধমনী 

উ্ভাব শাখ। 

কনিষ্ঠাপকর্ষণনা (পেশা) 

মন্ধষ্টাপকর্মনা হস্বা (পেণ) 
অঙ্গুষ্ঠমূলকর্ষণী (পেশা ) 

( ১৭৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



[ ৯১চিত্র ] 

অন্তঃপ্রকোন্ঠীয়৷ ও বহিঃপ্রকোষ্ঠীয়। ধমনী | 
€ দক্ষিণ প্রকোন্ঠের গভীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দর্সিত ) 

)*1৬% 

্ 

তং 

| ৯ আরোহিণী কুপরান্তিকা ধমনী (অন্থস্থা) 

টা 
| [এ মধ্যপ্রকোষ্ঠিক। নাড়ী 

দিশিরস্ক। পেনা 

বাহবী ধমনী 

৫০৪৪ ৰ 
টা কৃপপপুরঃস্চ। সাযুপদিক। 

এরোহিণা বহিঃকুপরিক। ধূমনী ছা 8 ২ 

করবিবর্তনী দার্থ। পেখা দা . রা 

বহিঃপ্রকোচ্টিকা নাছী ্ , 

অরভ্িমধ্য। পশ্চিমা ধমনী 7701 ভি! 

18111 
বহিঃপ্রকোষ্টীয়। ধমনী 77 41 1011 811 অন্তঃপ্রকোষ্টীয়া ধমনী 

শাস্ষ্ঠসংকোচনী দীঘা। পেশা 7 ১] মধ্যগ্রাকোর্ঠিকা নাড়া 

- 'অরদ্রিমধ্যা 'অঠ্িম। ধমনী 

করবিবন্তনী চহ্ররশ্না পেণা 

ধানুষী যোজনী ( গম্ভীর ধমনী ) 

চা 

! র্ রা 

্ ষ্ঠ 

£ চা 1 
৬ ষ্ঠা .. সপ রি 

৬ কনিষ্ঠামূলকর্ষণা 
১২৬১ ২২১ 

ঃ টং মদ 

করতলধান্ুষী গ্ভীর। (ধমনী) ...__ 

উহার 'ন্ষ্ঠগত শাখা 

উহার তঞর্জনীগত শাখা 

( ১৭৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

বহিঃসীমায় উথ্থিত প্রথম প্রশাখ।টার নাম “আরোহিণী 
' বহিঃকুর্পরিকা'। উহ। গম্ীরপ্রগপ্তিকা' ধমনীর 'বহিঃ- 

কুর্পরগা" অন্ুশাখার সহিত মিলিত হইয়া কুর্পরসন্ধির 

বহিঃসীমায় ধমনীচক্র রচনা করে। 
অগ্রিম হিন্মপিলহ্ষীক্জা (5০157 

[২০,121 05,7091 0, পশ্চিমা বহির্মণিবন্থীয়া (1)0181 

[২9,019] 09791) | মপিব্ন্ধর উর্ধাদিকে বাহিরের সীমায় 

যে ছুইটী প্রশ।থ। উথিত হয়, তাহাদের একটার নাম 
"অগ্রিম বহির্মণিবন্ধীয়া, অপরটার নাম পশ্চিমা 
বহির্মণিবন্ধীয়” । উহারা যথাক্রমে 'মণিবন্ধের সম্মুখে ও 

পশ্চাতে প্ররূপ “অস্তর্মণিবন্ধীয়া' নায়ী ছুইটী প্রশাখার 

সহত মিলিত হইয়। ধমনীচক্র রচনা করে। 

উত্তান্ন ধান্নঞস্নী ন্বোজন্নী (98618012] 
ড্ু3191) নারী গ্রশাখ| মণিবন্ধের সম্মুখে উত্থিত হইয়। 

নিয়দিকে প্রশ্থত হয়, এবং করতলে আসিরা “উত্তান। 

করতলধানুষী'র সহিত মিলিত হয়। 

প্রথমা স্শহনাকাপ্ুভ্িক্। 
1০০.০০001 ) 1 অস্ুষ্ঠমূলের পৃষ্ঠভ।গ হইতে উখিত 

বহিঃপ্রকোন্ীয়। ধমনীর প্রশাখার নাম 'প্রথমা শলাকা- 

পৃষিকা' 1 উহ] “তন্ধষঠপৃষ্ঠিকা” ও “তর্জনীপৃষ্ঠিক।” নামে 

হুঈটী অন্থশাখায় বিভক্ত হইয়! অগ্রাসর হয়। 

যে পাচ পাঁচটা পেশীগাপ্রশাখার কথা বলা হইয়াছে, 

উহার! প্রধানতঃ প্রকোর্ঠের বাহিরের সীমায় অবস্থিত 
পেশীগুলির মধো বিস্তৃত থাকে । 

লচন্পভিলধ্াান্ী গজ্ভীল্া (10০0) ৮০121: 
100 )। বহিঃ প্রকোঠীয্জা ধমনীর অস্তভাগকে করতলধানুষী 

গম্ভীরা বলে। উহা! করতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে 
করধমনী বর্ণন কালে বিশেষভাবে বল! হইবে। 

অন্তঃপরকোষ্ঠীয়া ধমনী । 
(0109 4৮ ) 

অসস্তঃপ্রক্ষো্ীম্্। ধমনীর পূর্ার্ধ অন্তঃপ্রকো ঠীরা 
পেশীপমূহের দারা অন্চ্ছাদিত থাকে। উহ! কৃুর্পরসদ্ধির 

নিয়ে লম্মুখদিকে. বাহ্বী' ধমনীর বিভাগ স্থান হইতে 
৪ নি $& 

( [)01521 

উহাদের প্রথমটার নাম 

3১৭৫ 

উৎপক্ন হইয়া প্রকোষ্ঠের অস্তঃসীমা দিয়া মশিবন্ধের' শেষ 
পর্যস্ত গমন করিয়! তথা হইতে করতলে প্রবিষ্ট হয়। 
করতলে প্রবেশের পর এই ধমনী ধনুর স্তায় বক্রাকারে 

'হিঃপ্রকোঠীয়া' ধমনীর ধ্ধানুযীযোজনী” 'নায়ী শাখার 
সহিত মিলিও হইয়া! 'উত্তানা করতলধাস্গৃষী" নায়ী ধমনীর 
সৃষ্টি করে। ঁ 

“অন্তঃপ্রকোীয়।' ধমনীর ছয়টী প্রশাখ। প্রধান; 
এতসিন্ন আরও পাঁচ ছয়টা পেশীগা! শাখা আছে । (৯* চিত্র) 

১২। আঁন্লোহিলী কুপনিম্ডিলিক্গ 
(70657100200 505661010 0102 ত৬০৪500) 

নামে 'অন্তঃপ্রকোতীয়াঃ ধমনীর দুইটা প্রশীখা কুর্পরের 

শেষ সীমার সম্মুখ ও পশ্চাঁদ্ভাগ হইতে উর্ধমুখে গ্রস্থত। 

£অগ্রারুহা', অপরটার নাম 

পৃষ্ঠীরুহা? | কৃর্পরসন্ধির অন্তঃসীমার নিকটে বাহবী ধমনীর 
'কুর্পরগা” শাখান্বয়ের সহিত অগ্রারুহা' ও "পৃষ্ঠারুহ!! 
গ্রশাখাদ্ধয় মিলিত হইয়। ধমনীচক্র রচনা করে। 

৩। শাধাল্রনী অবহ্তিজ্রি হ্যা ( 001001701 

[1)65199565) বাহবী ধমনীর বিভাগস্থ!নের মাত্র অর্ধান্ুল 

পরে অস্তঃগ্রকোর্ঠীয়৷ ধমনীর যে সর্বাপেক্ষা স্থল শাখ! 

উথিত হয়, উহার নাম “সাধারণী অরত্বিমধ্যা' । উহা 

'অসুলীসংকোচনী” পেশীদ্বয্ের মধ্য গম্ভীরভাবে 'প্রবেশপূর্বক 
প্রকোণ্ঠাস্থিদ্বয়ের অন্তরালে বিস্তৃত হইয়৷ ছুইটা শাখায় বিভক্ত 

হয়। উহাদের একটা “প্রকো্ঠাস্তরালা” নামী কলার সম্মুখে 

মণিবদ্ধের দিকে অগ্রসর হইয়া “অগ্রিমা অরত্বিমধ্যা” 

(৮৭ চিত্র) নাম ধারণ করে। অপরটা পূর্বোক্ত কলাকে 

ভেদ করিয়া পশ্চাৎ দিকে মণিবন্ধের দিকে অগ্রসর হুইয়! 

'পশ্চিম। অরদ্বিমধ্যা, নামে পরিচিত হয়। ইহাদের আবার 

প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার অন্থুশীখ। আছে, তাহাদিগকে 

সন্ধিগা, মাংসগা ও অস্থিগ! বলা হয়। 

৮৬ অজ্ঞঞর্মনিলক্ীস্থা (৬০1৪ 2,02৫ 

[00:50] [00102 05001) নামে 'অন্তঃপ্রকো্ীয়াঃ 

ধমনীর দুইটা গ্রশাখা মণিবন্ধের সম্মুখে ও পশ্চাতে অগ্রসর 

হই] উহার অন্তঃসীমায্স উপস্থিত হর, অনস্তর তাহার 

'বহিঃপ্রকো্ীঘ' ধমনীর “অশ্রিম। মণিবন্ধীয়' ও “পশ্চিমা 



২৪৬ 

. যণিবন্ধীয়।” নামী ছুইটী শাখার সহিত মিলিত হই 
ধমনীচক্র রচনা করে। 

৬। গাল্ভীল্লা ধ্বান্ুক্বীক্জোজন্নী (19০০9 
৬০1৮৮ ০9008000102255 ) নারী প্রশাখা করমূলের 
অগ্তঃসীম।য় গম্ভীরভাবে প্রবেশ করিয়া 'বহিঃগ্রকোর্ঠীয়।' 
ধমণীর গিম্তীরা করতলধান্ুষী” শাখার সহিত সংযুক্ত হয়। 

অস্তঃগ্রকোষ্ঠীর। ধমনীর শেষ শক্ভান্নী- 

শ্ল্তল প্বান্খুহ্নী ন।মে পরিচিত হয়। উহ করতুলে 
প্রবেশ কছে। | 

শে 

করধমনীসমুহ। 
করধমণী ছুই প্রকার-করতলীয়৷ ও করপৃষ্ঠীঃ। | তন্মন্যে 

উত্তান্া শ্ল্পজশিলম-্ধান্যুহ্বী ও গক্ভীলতা 
ন্ুল্লতলম্ধান্ু্লী নামক ধন্ুবক্র ধমনীদয় করতলীঞ। 
ধমনী সমূহের মূল। 

উত্তী-না কুবতলম্বান্ুজ্ৰী (58199901] 

0107 2০) ) (৯ চিত্র )। “অন্তঃগ্রকোষ্ঠীয়' ধমনীর 

ধনুর ন্যায় বক্র প্রীস্তভাগ “বহিঃ প্রকোঠীয়।” ধমনীর “ধানুষী 

যোকনী' নায়ী শাখার সহিত মিণিত হইয়। *উত্(না 

করতলধানুযী'র হৃষ্টি করে। উহা করতলের মধ্যভাগে 

“করতিকা' নায়ী কলাকওরার দ্বারা আচ্ছাদিত থকে । 

উহা! হইতে চারিটা প্রশাণ। সম্ভৃত হইয়া! তর্জনী প্রভৃতি 

চারিটী অস্গুলীর মুলশলাকার অন্তরালে বিস্তৃত হয়। 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক অন্গুসীর মূলদেশে এক একটা 
প্রশাখা, ছুই ছুইটী শাখায় বিভক্ত হইন্। সন্নিহিত অস্গুলী 
দুইটার হই পানে নিশ্মলিখিত ভাবে প্রহ্ছত হয়। যথা 
প্রথম প্রশাখার একটা শাখা তঙ্নীর এক পার্খে; অপরটী 
মধ্যমার এক পার্শে অবস্থিত হয়। দ্বিতীয় প্রশাখার 

একটা শাখ। মধ্যমার অপর পার্থে এবং 'অপরটা অনামকার 
একপার্থে অবস্থিত। তৃতীক্ষ প্রাশাখার একটী শাখা! 
অনামিকার অপর পার্থে এবং কনিষ্ঠার এক খার্খে অবস্থেত। 
তর্জনীর বাহইঃপার্থখে এবং অন্ুষ্ঠের ছুই পার্থ গম্ভীরকরতল- 
ধান্ুষীর প্রসার দৃ& হয়।, উত্তান! করতপধানুষীর অপর 

আমুর্কেদ সংহিতা । 

একটা শাখা 'করভদেশ+ পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ( মণিবন্ধ 

হইতে কনিষ্ঠাঙ্ুলীর বহির্ভাগকে করভদেশ বলে )। 

গম্ভীন্না কুব্পত লধ্ধান্যুজ্খী (0৩০1) ০15 
1101) ) (৯১ চিত্র )। কুঙ্চান্থিগুলির সন্মুথে বহিঃ 

প্রকো্ীয় ধমনীর শেষপ্রীস্ত “অস্তঃগ্রকো্ঠীয়' ধমনীর 
'ধানুষী যৌজনী' শাখার সহিত মিলিত হইয়া "গম্ভীর! 

করতলধানুবী” ধমনী নির্মাণ করে। উহার পাঁচটা 

শখ! অঙ্কুলী সমূহের মূলের দিকে গমন করে। তাহাদের 

মধ্যে প্রথম শাখাটীর নাম “অস্নষ্ঠমূলগা' । উহ আঙ্গুর 

মূলদেশে হাদিয়া ছুইভাঁগে বিভক্ত হয়, এবং অস্ুষ্ঠের হট 
তথাকে। 'তজ্দবনীমূলগা' নামে দ্বিতীয় শাখাঁটা 

তর্জজনীর বাহিরের দিকে অবস্থান করে। এতত্িন্ন অপর 

তিনটী শ।খ| তর্জনী প্রভৃতি চারিটী অঙ্গুলির অন্তরাঁলমুলে 
উত্তানা করতলধানুষী'র পূর্বোক্ত তিনটা শাখার সহিত 

তযুন্ত হয়। তদনন্তর পেই সেই সযোগের স্থাণ হতে 

করতলের মাং ভে করিয়া “যোনী নায়ী তিনট। 
গ্রশাখ। পৃষ্ঠের দিকে প্রস্থত হয়। তাঁহারা মুলশলাকার 

পৃষ্টস্থিত তিনটা ধমনীতে রক্ত বহন করে। 

এতপ্তিন্ন গম্ভীর করতলধানুষী'র দুই তিনটা শাখা 
মণিবন্ধসন্ধির সম্মুণস্থ ধমনীচক্রে প্রবেশ করে। 

স্পললান্ষাপুন্টিক্চ। (1)9182,1 ৯1012081201 ) 

নামে চারিটা ধমনী করপৃষ্ঠে প্রধান। উহাদের মধ্যে 

গ্রথম! 'এলাকাপৃষ্ঠিকা” ধমনী বহিঃগ্রকোঠীঘু। ধমনী হইতে 

উত্থিত, ইহ। পূর্কে বলা হইয়ছে। এই ধমণী অনুষ্টপৃষ্টে 

ও তর্নীপুষ্ঠে এবং উভাদের বহিঃপার্খদেশে ছুই তিনটা শাখায় 

বিভক্ত । দ্বিতীন্বা, তৃতীয়া ও চতুর্থী “শলাকী পৃষ্ঠিক' 

মণিবন্ধের পশ্চিমর্দিকের ধমনীচক্র হইতে উৎপয্ন হইয়! তর্জনী 
প্রভৃতি চারিটা অঙ্গুলীর অন্তরালে বিস্তার লাভ করে। 

এক একটা শশাকা পৃষ্টিকা, ছুই ছুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়া 

সন্নিহিত অঙ্গুলীর পৃষ্ঠে এবং পারে গ্রস্থত হয়। 
এইরূপে অস্ুষ্ঠের পৃষ্ঠভাগে একটা (কখনও বা ভুইটা) 

ধমনী এবং তলদেশে ছুই পার্থ ছুইটা ধমনী আছে। অপর 

জ্ম্ুলীগুলির গ্রত্যেকটীর তলদেশে ছই পার্থে হুইটা ও 

পৃষ্ঠদেশে ছুই পার্খে ছুইটী, এই হিসাবে চারটা করিয়া 

ধমনী বর্তমান থাকে । উহাদের তলপার্খগ ধমনীহুয় অস্লীদ 
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( ৯৭৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



( ৯৩০ চিজ্ঞ ) 

উরুজান্পৃচ্ঠিকা ও পশ্চিমজজ্ঘিকা ধমনী শোখা! সহিত), 
জান্ুুসন্ষি ও জডঘার পশ্চাদ্ভাগা. 

জান্ুকষণা ক'ণ্বা কলা 

জান্তকষণা কলাকল। 

মি 

স্০ পি পা রঃ হু ৬. 
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পশ্চিম জজ্বিকা নাড়ী 

পাদাক্থুলিসংকোচনী দীর্ঘ। 

পেশা 

পশ্চিম জজ্বিকা ধমনী 

বহির্জজ্ঘবিকা ধমনী 

পিপ্ডিকাকওর! (কভিত) 

পশ্চিম জক্ঘিক। নাডী 

( ১৭৭ পৃষ্ঠার সম্মুথে ) 



ধমনী গরিচর। রি 

আগ্রভাগের সুখে ধমনীচক্র রচনা! করে এবং পৃষ্ঠগাশ্বগ 

ধমনীদ্ছ 'নথতৃমিতে ধমনীচক্র রচন! করে। 
করতলধান্ুধীর ৪ মণিবন্ধীয়! ধমনীগুলির শাখাগ্রতান 

সমূহ করস্থ পেনীগুলিতে রক্ত সঞ্চালন করে । 

এই পর্য্যন্ত উর্ধশাখীয়া সমন্ত ধমনীর বিষয় বণিত হইল। 

অধংঃশাখীয় ধমনীসমূহ। 
গবাঁ ধমনীই অধংশাখীয়া ধমনীসমূহের মূল, কিন্ত 

নিতম্ব প্রদেশে আভ্যন্তরা অধিশ্রোণিকা ধমনীর অনেকগুলি 

প্রশাখ! ও অন্শাখা অবস্থান করে এবং উহার ওব্বা ধমনীর 

নিতম্ব-জঘনাভিমৃথে প্রস্থত কতকগুলি শাখা-প্রতানের 

সহিত মিলিত হইত! নিতম্ব ও জঘনের চতুর্দিকে ধমনী-চক্র 
রচনা] করে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

নেসা আয 

উব্দা ধমনী 
(110170014৮1 /৬16215 ) 

দ্র মহাধমনীর বিভাগস্বান হইতে উখি5 যে 
কাগুশ।ণ। মধাকায়ে “বাছা আধিশ্রেণিকা" নামে পরিচিত, 

উহ্বাই “বংক্ষণদরীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়া 

প্বস্মন্মী নাম পারণ করে (৯২ চিত্র)। বংক্ষণদেশের 

অন্তঃসীমায় “ইব্ৰী ধমনী'কে 'ওর্ধী নির।' ও বহিঃশীমাঘ 

“ওববাঁনাড়ী' পরিবেষ্টন করে, এবং উরুকঞ্চুক ইহাকে 

আচ্ছাদিত করিয়। রাখে । এই স্থানে সির! ও ধমনী একই 

সিরাকঞ্চুকে অবস্থান করে। ইহার শম্তঃসীমায় বংক্ষণের 

মধ্যে 'অস্তবক্ষণীয় ছিদ্র” দৃষ্ট হয়) এই ছিদ্র “বৃষণবন্ধনী' 

ধারণ করিয়া থাকে । 

ওঁব্বী ধমনী কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মত স্থুল। ইহা উরুর 
সন্মখভাগে বংক্ষণের মধাবিদ্দু হইতে নিয় দিকে তির্যযগ ভাবে 
অন্তঃসীমাপ্ বিস্তৃত হুইয়া উরুর অর্ধেকের অধিক স্থান 

অতিক্রুদ করে, এবং তথা “গরিষ্ঠা উরুসংব্যহনী' নানী 

পেশীকে তে, করিয়া উরুর পশ্চাৎ দিকে গ্রস্ত হয়। 

আসিয়া কতকগুলি শাখাগ্রতানের দ্বার! 

১ রণ 

পেশীভেদের পর এই ধসনী 'উরুজান্পৃষ্ঠিক।” নাম ধারণ 

করে। 

উববাঁ ধমনীর ছয়টা শাখা প্রধান, তত্তিকন মাংসগ।' নামে 
প।চ ছয়টা অপ্রধান শাখা আছে। (৯২ চিত্র) 

(১ উত্তানা দিকটা (১906:80151 
139122,3- ৮71০) নাম্মী একটা প্রধান শাখা উরুর অস্তঃসীম।য় 
উরুকঞ্চুকের “অন্থবংক্ণীর ছিদ্র'পথে বহির্গত হইপ| উদরের 

দিকে উখিত হয় এবং নাভিদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃতি লাভ 

করে। উহার প্রশাখাসনূহ ত্বকৃ, মেদোধর। কল! ও 

বংক্ষণদেশস্থ লপীকাগ্রন্থিতে প্রন্থত হর। 

(২) উত্ভাঁনজবন্নিক্ঞ। লেষ্টন্নী (540০ 
901৮1 1119,0 01101110005) শাখা “জধনধার।'র নিকটে 

জঘনর্দেশকে 

পরিঝেষ্টন করে, তদনস্তুর জঘন 'ও বংক্ষণস্থিত লপীকাগ্রন্থি- 
গু[লর পোষণ করে। 

(৩-৪) অহিল্লোপন্ছিক্চী উত্ভানা ও 
গাক্ভাীলা (1361185150050051--501)01170151 

2100 19০619)। এই ছুইটী শীখার একটা উত্তানভাবে ও 

'অপরটা গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। উহার! উরুর শস্তঃসীমাঘ 

উত্থিত হইস্! উপস্থের বঁঠদ্দেশের অভিমুখে তির্যগভাবে 
অগ্রসর হয়। উহাদের উপ্তানা শাখাটা সম্মুখে উককঞ্চুকা 

ভেদ করিঘা “অনুবংদ্গণীয় ছিদ' পথে বহির্গত হন, এবং 

ভগাস্থিসন্ধানের বিকে অগসর হইতে থাকে। পুরুষের 

এই ধমনী বন্তিদেশে, শিশ্বে ৪ অগ্কোষেব ত্বকে" এৰং 

সত্রীলোকের বস্তিদেশে ও ভগোষ্ঠে গভীর শাখাপ্রতানের দ্বারা" 

রক্ত সঞ্চালন করে। গিমীরা বহিরৌপস্থিকী, শাখা 

উত্তান/শাথার নিয়ে পূর্বের মত তিধ্যগ ভাবে যাইয়া! এঁ সকল 
অংশে, বিশেষতঃ ওপস্থিক ত্রিকোণে মমধিক গভীরভাবে 

প্রহ্থত হয়। 

(৫) গক্ভীল্রোব্রচক্কা (51900 ৪ ৩19079) 

নামে একটা স্থুল ধমনী গব্বাধমনীর সুলদেশের ছুই তিন 
অঙ্গুলিমাত্র দুরে উখিত হয়। উহ! ওব্বীধমনীর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আসিয়া উরুর অস্তঃসীমাম সেই ধমনীর অনুসরণ 

করে এবং তাহারই স্তায় 'গরিষঠ উরুসংব্যহনী' পেশীকে 



১৭৮ 

ভেদ করে। এই ধমনীর “উরুবেষ্টনী* নামে দুইটা প্রশাখা 

উরুর ভিতর ও বাহিরের সীমায় বিস্তৃত হয়। উহাদের 

প্রত্যেকটা তিন তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়া জঘন, নিতম্ব 
ও বংক্ষণসন্ধির নিকটে উপরের ও নীচের ধমনীগুলির সহিত 

কতকগুলি ধমনীচক্র রচন। করে এবং কয়েকটা প্রশাখা 

দ্বার। উরুতে সন্বদ্ধ পেশীসমূহের পুষ্টিবিধান করে। ইহা 
ভিন্ন 'গম্ভতীরোরুকা'র 'মাংসগা” নামে আরও কতকগুলি 

প্রশাখা আছে, উহাদের তিন চারিটী “উরুসংব্যুহনী* 
পেশীকে ভেদ করিয়া প্রস্থত হয়। 

(৬) ব্হাীক্ীন্ন এক (17161)656 06101011101) 

নায়ী একটা শাখ! গুবর্বা ধমনীর পশ্চাৎ দিকে গমন করিবার 
পূর্বেই উথিত হইয়। জান্ুর অন্তঃনীমায় বিস্তৃত হয়। উহা 

একটা সাত গ্রশাখ! ঘারা জানুর অন্দে শঙ্থ পেশীগুলিতে 

ও জানুসন্ধিতে রক্ত সঞ্চলন করে, এবং অগ্রভাগস্থ 

কতকগুলি শাখাপ্রত।নের দ্বারা ধমনীচক্রে প্রবিষ্ট হয়। 

এতত্তিন্ন বা ধমনীর অপ্রধান পাঁচ ছয়টা মাংসগ! শাখা! 
উরুর অন্তঃসীমায় অবস্থিত পেনীগুলিকে বিশেষভাবে 

পোষণ করে। 

উরুজা নৃপৃষ্ঠিক। ধমনী । 
(7০019116621 40661 ) 

উক্লজান্ুপ্ুক্টিকা (৯৩ চিত্র )। উব্বীধমনী 
'গরিষ্ঠা উরুসংব্যহনী' পেশী ভেদ করিয়া পশ্চাৎ দিকে 
জানুপৃষ্টস্থখাতে বিস্তৃতি লাভ করে, তখন 'জান্ুপৃষ্টিক! 

অধোঁধারা পেশী' পর্যযস্ত এই ধমনীই 'উরুজানুপৃঠিক। 

নামে পরিচিত হয়। অনস্তর উহাই অস্তে “পুরোজজ্বিকা 

ও 'পশ্চিমজজ্বিক।' নামে ছুইটী শাখায় বিতক্ত * হয়। 
ইহার পশ্চাতে '“জানুপৃষ্ঠ- পটকা” দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থার 

“জানুপৃষ্ঠিকা+ সির! ও 'অজ্ঘানুগা' নামে নাড়ী দৃষ্ট হয়। 
সম্মুখে উর্বস্থির নিয়প্রাস্তের ও জাহুসদ্ধির পৃষ্ঠভাগ মেদের 
দ্বার আচ্ছার্দিত থাকে, উহার উভয় পার্থ 'জজ্ঘাপিত্ডিকা' 

নারী পেশীর সুলদ্বয় অবস্থান করে। 

আয়ুর্বেদ সংহিতা । 

উরুজান্ুপৃষ্ঠিক। ধমনীর শাখ! তিন প্রকার) যথ।-_ত্বা- 

শাখা, মাংসগ! ও জানুগা। তবাঁচখখাগুলি জান ও জজ্ঘার 

পৃ্টভাগে প্রন্থত। ছুই তিনটা মাংসগ| শাখা উরুর অস্তঃ- 

সীমায় কতকগুলি পেশীর মধ্যে বিস্তৃত, এবং শার ছুইটা 

শাখা জঙ্বাপিগ্ডিকাতে প্রবিষ্ট । 

জানুগা শাখ! পচটা। ছুইটী জানুসন্ধির বাহাসীযাক্ 
প্রন্থত হইয়| উত্তরজান্ুগ' নামে পরিচিত হয়, ছুইটী অস্ত- 

সীমায় প্রস্থত হইয়া “অধরজানুগ। নাম ধারণ করে। 

অবশিষ্ট 'মধ্যজান্ুগ* নামে একটা শাখা জান্থকোষকে ভেদ 
করিয়! জান্ুসন্ধিতে প্রবেশ করে। এই শাখাগুলি জানুসন্ধির 

চতুর্দিকে ধমনীচক্র রচনা করে। 

পুরোজজ্যিক। ধমনী । 
| ( 240007101 111)10] 0) 

গুল্পোজ্বিক্ষা (৯৪ চিতর)। উরুজামুপৃিক 
ধমনীর সম্মুখস্থ শাখাটীর নাম 'পুরোজজ্বিকা'। উহ! 

জজ্ঘাস্থি ও অনু-জজ্ঘাস্থির উর্দধপ্রান্তের অস্তর।লে সম্মুখদিকে 

প্রস্যত হইয়া! উভয়জজ্বাস্থির অগ্তরালস্থিত কলার সম্মুখীন 

হয় এবং জজ্ঘার সম্মখত|গে ভিতরের সীমা দিয়! গুল্ফ 
পধ্যস্ত পূর্বোক্ত নীমেই পরিচিত থাকে। তদনপ্তর এ 

ধমনী পাদপূষ্ঠে আমিয়। 'পাদ-পৃষ্ঠিকা' ন।ম ধারণ করে। 

এই পুরোজজ্বিকা নারী ধমনী জজ্ঘাস্থির অস্তঃসীমায় 

জেজ্বাপুরোগা? নায়ী পেশীর অধিকাংশ ভাগ দ্বার! আচ্ছাদিত 

থাকে; এ পেশীর নিম্নপ্রা-্তর নিকটে ত্বক ও কলা মাত্রের 

দ্বারা আবৃত হয় এবং গুল্ফদয়ের মধ্যে 'গুল্ফন্বন্তিকা! নায়ী 

স্নায়ুর নিয়ে, অনুষ্ঠ ও অঙ্ুলী প্রসারণী পেশীগুলির ছুইটী 

কণডরার মধ্যে অনুভূত হয়। গগন্তীর! পুরোজজ্বিকা' 

নাড়ী ও দুইটা সহচরী সিরা এই ধমনীর অন্ুদরণ করে। 

পুরোজজ্িক! ধমনীর চাঁকিটা প্রশাখ। প্রধান। তত্তি 

মাংদগ। নামে কতকগুলি অপ্রধান প্রশাখ! আছে। 

(১২) জান্ুগা। আঅগ্রাক্ষহা ও জানুগা 
ুষ্ঠীলরচহ। (10191 26051160৮10 661501 

2130. চ95661:50: ) নামে ছুইটা আরোহিণী শাখা আনুর 

নিকটস্থ ধমনীচক্রে পশ্চাতে ও সম্ম খে মিলিত হয়। 



( ৯৪ চিত্র ) 

পুরোজভ্বিক। ধমনী € শাখা! সহিত ) 
] সি 

জান্ুসন্মুখস্থ ধমনীচক্র 

পুরোজজ্বিকা ধমনীব 

অগ্রারুহ। শাখ। 
পবোজন্তিনক। ধমনী 

জজ্ঘাপিত্ডিক 1 গুব্বী পেশা 

পাদাশ্রলি প্রসাবণা দাঘ' পেশা ৃ বহার 
জজ্বাপিটিক। লী পেশা 

জক্বাপ্রবোগ। পেশা 
'অশ্্ঙ্গ প্রসারণা দীর্থা পেশা (কপ্ডিশ মুলমাজ) 

পাদবিবর্তনী ততীর। পেশা 

রি গুল্ফম্ব্তিব আাষু 

পাদপৃষ্ঠিক। ধমনী 

অন্তহকুচিক। ধমনী 
পাদপৃষ্ঠগা ধানুধী ধমন 

পাদতলগ। গম্ভীর ধমনী 

অঙ্কুলিপাশ্থিক। পৃষ্ঠগা (ধমনী) 

( ১৭৮ পৃষ্ঠার সম্মখে ) 



[৯৫ চিত্র] উত্তান পাদতলীয় ধমনীরাজি 
পশ্চিমজজ্ঘিক। ধমনীর স্টটি 

অন্তঃপাঞ্িগা শাখা 

পাদতলিকা সাধু » ঁ 
( কত্তিত মূল) 

পাদাঙ্ুষ্ঠাপকধণীা পেণা 

কনিষ্ঠাপকষণী পেশা 
পাদাঙ্গুলিসংকোচনী ত্রস্বা পেঞজা 

পাদতলধান্ুধী ধমনীর উত্তানশাখ। পাদ তলগস্ভীর। ধমশী | ্ 

উচ্ভার অন্রষ্গ। শাখা 

অশ্্ললিপার্থিকী শাখাধমনী সমুহ 

[ ৯১ চিত্র ] গম্ভীর পাদতলীয় ধমনীরাজি 
পশ্5িমজজ্বিকা ধমনীখ অঠ্াশা খা থাই 

পাদতলীয়। ধমনীর অন্তঃশাখা রি পাদতলধানুষী ধমনী 

দীর্ঘ পাদাঙ্গ্ুলিপ্রসারণী পেধার কণুরা পাঁদতলচতুরঅ। পেখা 

দীঘা পাদাস্গুষ্ঠসংকোচনী পেশার কগুরা 

পাদতলধানুষী ধমনীর 
অঙ্ুলিপার্থিকী শাখাবলী (১1৩1৪) 

পাদতলধানূষী ধমনীর নির্ভেদিনী শাখা-৯ 

(১৭৯ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

(৩-৪) গুল্ফদ্বয়ের সম্মখের ছুইটি প্রশাখার নম 

অঅগ্রিষ্মা অস্ত গু্ফিকা (10601201 [06 

10] [9.115019,:) ও তবগ্রিক্ম। ব্রহিগুল্ফিকা। 

( 1855:302 [4511০01) | উহার! 

যথাক্রমে গুল্ফের ভিতর দিকে ও বাহিরের দিকে প্রম্থত 

হইয়া 'বহির্জজ্বিকাঃ নায়ী ধমনীর গ্রান্তস্ত শাখাপ্রতানের 

সহিত ছুইটী ধমনীচক্র রচনা করে। মাংসগ! শাখাগুলি 
'পুরোজজ্বিকা'র ছুই পার্খে উিত হইয়৷ নিকটস্থ 

জজ্ঘ(পেশীতে ও ত্বকের মধ্যে প্রস্থত হয়। ্ 

[2%00101021 

পশ্চিমজড্ঘিক! 
(15099661161 101)701) 

পশ্চিম জজ্বিক্কা (৯৩ চিত্র )। নামী 
শ।/খাধমনী জ্নুপৃষ্টিকা পেশীর অধোধারা হইতে 

আরম্ভ করিয়৷ জঙ্ব।স্থি ও অনুজজ্ঘাস্থির মধ্যে জজ্বা পৃষ্ঠের 

ভিতরের সীমায় নিয়দ্দিকে অন্তগুল্ফ ও পাঞ্চির অন্তরাঁল 
পর্যন্ত বিস্ৃত। উহ জঙ্ঘ।পিওডক। দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়। 

ক্রমশঃ জঙ্ঘ।র ভিতরের সীমায় গুল্ফের নিকটে প্রস্থত হয় 

এবং সেই স্থানে কেবলমাত্র ত্বক ও কলার দ্বার আবৃত 

থাকে। অক্গুষ্ঠমূলস্থ ধমনীর মত উহাও স্পর্শের বার! 
অনুভব করিতে পারা যায়। 

এই ধমনীর সাতটা প্রশাখা প্রধান, তন্মধ্যে বহির্জজ্যিকা 

নায়ী প্রশাথ। সর্বপ্রধান। উহা জঙ্ঘ।র পৃষ্ঠভাগে বহিঃসীমায় 

প্রশ্ুত। এতত্তিন্ন পাচ ছয়টা অপ্রধান মাংসগা শাখা 
আছে। মুখ্য সাতটা যথা_ 

(১) লবহিকআকভিবি্চা (65:০721) নায়ী স্থলপ্রশাখা 
পশ্চিমজজ্বিকার মুলদেশের চারি অন্গুলী নিয়ে উখ্িত 

ইয়া! কিঞ্চিৎ বক্রাকারে জজ্ঘ(পি্ডিকার বহিঃপীমার 
অন্ুদরণ করে, এবং বহিগুল্ফের শেষে আসিয়া শাখা- 

গ্রতানসমূহে বিভক্ত হয় [ উহার অনুশাখাগুলির নাম 

যথা-_অন্ুজজ্বাস্থিপোষণী, কলানির্ডেদিনী, পাঞ্চিপৃষ্ঠগ। 
যোজনী, বহিঃপাঞ্চিগা, ও পেশীগা। তন্মধ্যে “কলা- 
নির্ভেদিনী' অস্থির অন্তরালস্ব কলাকে ভেদ করিয়া 

জঙ্ঘার সম্মুখদিকে বাহিরের সীমায় প্রশ্থত। 'প1 
যোগ্পনী' পাধ্িপৃষ্ঠের উর্ধাদেশে বক্রাকারে পিপ্ডিকা করার 
মধ্যে প্রবেশ করে। “পেশীগ।” নামে পাঁচ ছয়টা অনুশাখা 

জজ্ঘার পৃষঠদেশস্থ পেশীগুলিকে পোষণ করে 1 

(২) জ্ও্ঘান্ছি পোৌজ্ব্পী নামী প্রশাখা জজ্ঘাস্থির 
মধ্যে প্রবিই হয়। 

(৩) পাম্ষিওপ্ুগা ম্বোজনীী প্রশাখা ও 
পিগ্িকাকগুরার সম্মুখে বক্রাকারে প্রবেশ কুরিয় স্বনামিকা 
অনুশাখ[র নহিত ধমনীচক্র রচনা করে । 

(৪) গশ্চিমা অভ্তগুল্ফিক্তা প্রশাথা 
অস্তগুল্ফিকা পৃষ্ঠে প্রন্থত হইয়! পুরোজজ্বিকার "অগ্রিম 
অন্তগুলুফিকা” না়ী গ্রশাখার সহিত ধমনীচক্র রচনা করে। 

(৫) অঅভ্ভ৪পাক্িগ্গা। নামে তিন চারিটা প্রশাখা 
পাঞ্চির ভিতরের সীমায় ও পৃষ্টদেশে এবং পাদতলের 
মূলদেশে ধমনীচক্র রচন করে। 

(৬-৭) পাদতলীয়। নামী প্রশ।খ| দুইটা । তন্মধ্যে 

(ক) আন্তল পাক্গভহীীক্মা। “প্রশাখা পদের 
অন্তঃদীমায় কয়েকটা পেশীর মধ্যে এবং ত্বগার্দির মধ্যে 

প্রস্থত হয় । 

(খ) শ্বান্মএজ্বী পাচৃতলীন্! নামী আন্তিম 

প্রশাখাটা পদের অন্তঃসীমাতেই পাঞ্চি ও নৌনিভ 
সন্ধিস্থলের নিয়ে উৎপয় হইয়! তির্ধ্যগ্ভাবে বহির্গত হয়, এবং 

পুনরায় বক্র হইয়। ভিতরের দিকে যায়। উহার বিষয় 

পাদতলের ধমনীর বর্ণনার সময় বলা হইবে। 

পাদধমনীসমূহ। 
পাঁদধমনী ছুই প্রকার, যথা -_-পাদপৃষ্ঠগ। ও পাঁদতলগ! ৷ 

পাদপৃষ্ঠগা ধমনীর মধ্যে 'পাদপৃষ্টিকা” নাঁয়ী ধমনী প্রধান। 

পাদতলগ। ধমনীর মধ্যে "পাদতলীয়া ধান্তষী'ই প্রধান। 

এই ছুইঈটী ধমনীর বিধক়্ পৃর্ধে ও কিছু বল! হইয়াছে। 



১৮৩ 

গাদপৃষ্ঠিকা 
(17601446185 0015) 

পুরোজজ্বিক] ধমনীর প্রাস্থগাগ পাদপৃষ্ঠটে আরা 
'পাদপুঠিকা" নম ধারণ করে (৯৪ চিত্র)। পুরোজজ্বিকা। 

গুল্ফদ্বয়ের মগ্যে সন্মুখের [দিকে *গুল্ফস্বস্তিকা, 

নামী স্নায়ুপট্রিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া উহার নিয়ন্থ 

নাযুম্স্রদ পথে পাদপৃষ্ঠে বহির্গত হয়। উহাই অনুষ্ঠের 

মূল শলাক।র নুলভাগে 'পাদপৃঠ্ঠিকা” নান ধারণ করে। 

ত্বনস্তর 'উত্তরশলাকান্তরাল!” পেশীকে ভেদ করিয়া পদতলে 

প্রবেশ করে সেখনে গ্ভীল্লা পাদ- 

অ্তনগ। নামে পরিচিত হয়। 

গুল্ফান্তরলে লাযুসুরক্গার উহার অবস্থান এই গ্রাকান,_ 

ধমনীর 'অঞ্চঃসীমা “জঙ্বাপুরোগ।' ও অনু প্রারণী' 
পেশীদ্বয়ের কওর! দূ হয়। বঠিঃসীম।র দীর্ঘ। অন্ুষঠ প্রণারণা? 
ও “তৃতীয়া পাদবিবর্তনী' পেশীর সম্মিলিত কগডরা অবস্থান 

করে এবং 'গম্ভীব| পুরোজক্ঘিক।” নাড়ী ও ছুইটী দিরা 
উহ।র অনুসরণ হঘ। 

গাদপৃষ্ঠে এ ধমনীর বহিঃকুর্চিকা, অস্তঃকুর্চিকা, পাঁদ- 
পৃষ্ঠগ। ধানুষী ও অন্গুঠপৃষ্টিক। নামে চাঁরটী শাখা প্রধান । 

তন্মধ্যে লহিএকুটিডিক্কা ন।য়ী শাখা নোনিভাস্ষির 

সম্মুখভাগ তিথ্যগ্ভাবে উল্লজ্বন করিয়া! পাদপৃষ্ঠগ! ধানুধীর 
হয়। এনং বন্ধিঃসীমাঁদ 

এএং 

শাখাপ্রতানের সহত মিলিত 

বহিগুল্ফাস ধমনীচক্র রচনা করে। 

অসম্ভঃক্ুল্িক্কা। শাখা প্রায় যুগ্র হইয়া থাকে 
এনং গুল্ফ ও পদের 'স্তঃসীমায় শাখাপ্রতানের দ্বারা 
বিস্তৃত হম। 

গালগ্পুষ্টগ? শ্বান্ুজ্ী নামী ধনুর মত বক্রাক্ৃতি 
একটা ত্ৃন্ব প্রশাঁখ! পদে বঠিঃদীমাদ প্রত্থত এবং পূর্বোক্ত 

€বহিঃকুর্চিকা' শাখার সহিত মিলি 5। উহার চারিটা প্রশাখা 
গচটা অগ্গুলির মূলশল!কার অন্তরালে বিস্তৃত । উহাদের 
“অনুষ্ঠাতিগ।' ও “কণিষ্ঠাভিগ' নামী ছুইটী অনুশাখা 

তিন তিনটা তনুশীখায় বিভক্ত এবং অপর দুঈটা ছুই ছু্টী 
তন্গশাখায় বিতক্ত। এই সকল তন্ুশাথ! পাদানুলিসমৃহের পৃষ্ঠ 

আফুর্ষ্বেদ সংহিতা 

ও গ্শদেশে গ্রশ্থত হইয়। ভজ্জুতনী পবন্ডিল্ি] 
গ্ুগ। নামে পরিচিত হয়। 

এইবপে ইহাদের ছুই ছুইটী তন্থুখাখা প্রত্যেক অঙ্গুলীর 
পার্থ ৪ পৃষ্ঠভাগে বিস্তৃত হইপ। নখতৃখিতে হুঙ্ষা প্রতানের 
দারা ধমশীচত্র রচন] করে। 

অঙ্ুনপুন্টি কা নামে পাদপৃষ্টিকার শাখা অস্ুষ্টপৃষ্ঠে 

অবস্থান করে। 

পাদতলধানৃধী 
(14501000120 600 &161% ) 

সাপ্ভলধ্বান্ুজ্ী (৯৬ চিত্র) নামী ধমনী 
পশ্চিমজজ্বিকা ধমনীর 'অগ্রশাখাদয়ের মধ্যে বহিমুধী শাখা। 
উহা! পাদের অন্তঃসীমায় পাঞ্চি ও নৌনিভ নামে ছুইটা 
কুঙ্চাস্থর সন্ধিস্থলের নিযে সন্ৃত হই সন্মখদিকে 

কনিষ্ঠামূলশলাক। পর্যান্ত আগনন করে, এবং পুনরায় সম্মখে 

ভিতরের দিকে ধন্ধুর মত বক্র।কারে প্রস্থত হইয়া 
'অনুষ্ঠমূলশলাকার মুলে পুর্পোন্ত পদতল গম্ভীবা" নাক্সী 

ধমনীর মঠিত মিলিত হয়| 
এই 'অবস্থাস্ম পাঁদতলীয়! পান্নীর অনেকগুলি অনুশাখা 

পাদতলে ও ত্বগাদির মধ্যে শিশৃতি লাঁভ করে, তন্মধ্যে 

পু-রাগা ছটা ও পশ্চিনগা তিনটা “নির্ভেদিলী' নামে 
পরিচিত। 

ছয়টা পুরোগ। মন্থশ।খার মধ্যে চাবিটী অস্ুশাখা পাচটা 

অন্ুলির নুলশল|কার অন্থরালে প্রস্ছত হইয়া! অঙ্গুলী মূলের 

অন্তরালে ছুই ছইগী অগন্ুণাখান পিভক্ত হগ্ম এবং ইহারা 
অঙ্গুলীর নিকটস্থ পার্শদ্য়ে প্রবেশ করে। অপর ছইটা 
অন্ুশাখা অবিভক্ত অবস্থা যথাক্রমে অন্ুষ্ঠ ও কনিষ্টাঙ্গুলির 
অন্তঃসীম! ও বহিঃমীমায় প্রন্থত হয়। এই দশটী ধমনীকে 

“তন্ুলীপাস্বিকা তলগ!' বলে, ইহারা অগ্গুলীর অগ্রভাগে 

ধমনীচক্র নির্মাণ করে। 
নির্ভেদিনী? নামে পশ্চিমগ। তিনটা অন্ুশাখা 

পাদতলের পেশী সমূহ ভেদ করিয়া পাদপৃষ্ঠে আগমন করে 

এবং 'অন্কুসীমূলের পৃষ্ঠদেশের অনুশাখাগুপি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

ঘহ্মলীশখও্ আম্াপ্ভ। 



ামু্বেদ ঘংহিত। | 
স্পাল্্ীল্রগ্সন্রিজ্ল্ম 

চতুর্দশ অধ্যায় 

পা ক্লাশ 

হিলল্লাঞ্খ ৪ 

সিরাপরিচয় 

এই অধ্যায়ে পিগাগমহের বিযা বণিত হইবে। সনুত্র 
মেমন জগতে যানতীয় নদীর একম|ত্র গম্যপ্কান ব! আশ্রয়, 

সেইন্প এই দেহে যাবভীর নিবার আশ্র! একমাত্র হৃদয় ৭! 

হদ্যগ্র। পুর্ধবেই বল। হইয়াছে ঘে-কেবধলমাত্র ফুন্ফুস 

সম্ভৃত সিরাগু!ল ব্যতীত সমস্ত সিরাই হৃদয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত 
বহন করিয়া "গাগে। সর্বশরীরস্থ জালক হইতে উহাদের 

আরম্ত। জালক হইতে সুক্ষ ঘির। গ্রঠানের ছার! প্রথমতঃ 

রপ্ত মংগৃগীত হয়। এ সকল সির!-প্রতান ক্রমশঃ মিলিত 
হ্টলে তন্ুসিরার স্থষ্টি হয়। অনন্তর উহ।দের পরস্পর 

সম্মেপনের ফলে উত্তপোত্বর স্থুল সিরাপ উৎপত্তি ঠয়। 
স্থণ পিরাগুলি কাওপিরায় প্রবেশ করে, কাগুনিরা গুপি 

উত্তরা ও অধরা মহাসিরার প্রবেশ কপ্সে, অনম্তর এই 

মগাসিরাদয় হৃদয়ে গ্রাবিষ্ট হস্র। এভাবে পিরাপমূহের 
প্রবেশ ক্রম ব্যাধ্য/ কর! হইল। 

অঠএন সিরাসংযোগের ক্রম হই প্রকার, ইহা 

ধমনী বর্ণনার ক্রম হইতে বিপরীত, যেহেতু ধমনীসমূহ সুল 

হইতে বিভাগক্রমে বণিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক ধমনী 
উত্তরে।ত্বর ক্বিশডস্ত হইয়া অপর ধমনীগুলিকে উৎপাদন 

করেঃ কিন্তু সিরাদমুহ বিভক্ত হম না, উহা! এক ব| 
ততোধিক পিরার সহিত ন্নিহিতি হই অপর একটা 
সিরাকে উৎপাদন করে। উহ! অপর সিরার সহিত মিলিত 

হুইয়| ছুলতর [সিরাম পরিণত হয়। 

মন্তিকষের বৃহিশ্ছদে শিরোহস্থিগুনির অভ্যন্তরে পরিখা 

গুলিকে আশ্রর করির। কতকগুলি বিস্তৃত [সরাপথ আছে, 

উহ।দিগকে, “সিবাসরিৎ। বা সিরাকুলা" বলা হয়। 

গিরাপ্রাচীরিকা (21500 91 ১115) সিরাকপাটিকা 

( ড1%০৪) ও সিরাকঞচুকের (317৫0175 0£ 6109) 

বিষ পূর্কেহি ধমনীখণ্ডে বলা হইয়াছে । (১৫২ পৃষ্টা দেখ) 
স্থানে স্থানে সিবানধূহের মধ্যে সিরাকপাটিক1 'আছে বলি 

সিরাপথে প্রকৃত রক্ত গণ্চাতে ফিরিয়া যার না। কিন্তু 

সকল সিরাঁতে সিরাকপাটিক! থাকে না, যখ। উত্তরা 

মহ|পিরা। অধর! মহাসিরা, প্রতিহারিণী পির, মস্তি 

যক-বৃক গর্ভাশয় হইতে উথিত পিরা এবং জ্রণের 

ংবাহিনী মহামিরায় কপাটিক। দৃষ্ট হণ না। এ সঞ্চল 

ছণে হাবযের গান্সিধা বশতঃ রত সবলে হৃদয়ে আকৃষ্ট হয়, 

সরা কপাটিকার 'প্রয়োলন নাই। 

সির সাধারণতঃ ছুই প্রকার, উত্ভানা ও গম্ভীরা। 
উত্তান। পিরাগুপি ত্বকের নিয়ে বাহা গ্রাঁবরণীতে অবস্থান 

করে, উহারা সমান নাম বিশিষ্ট কোন ধমনীর (অর্থাৎ 

মিরার যে নাম সেই ন|মের পকান ধমনীর ) অন্থলরণ করে 

না) গৌয়বর্ণ কৃশ বা নাতিস্থুপ ব্যক্তির গ্রায় সদন্ত দেহই, 

বিশেষতঃ হও-পদ দিতে ত্বকের নিম্বে উদ্বার্দগকে অবলোকন 

কর! যায়। এই উত্তানা সির।গুলি অবশেষে গম্ভীর 

দিরাতে প্রবেশ করে। গন্তীরা সিরাগুল দেহের 



১৮২ 

অভাস্তরে অবস্থান করে, উহাঁরা প্রা উপর ও নিমের 

শাখাতে কোন না কোন ধমনীর অন্ুুমরণ করিয়! 

প্রবাহিত হয়। স্থল ধমনীর সহচরী স্থূল সিরা একটা 
এবং তন্ুধমনীর সহচরী দির। প্রাঘ যুগ্মা 

দেহের প্রায় পর্বত্রই সুক্মা বা সুল সির পরম্পরের মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়। সিরাঁচক্র বা সির।জালের স্ষ্টি করে, সেইজন্য 

ধমনীচক্র অপেক্গ৷ ইহাদের আধিক্য দৃষ্ট হয়। 

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে কতকগুলি সিরা ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারে বিস্তস্ত থাকায় ভাহাদের সংযোগও ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারে হইয়। থাকে । কিন্তু সাধারণতঃ যেক্ধূপ সংযোগ 

দেখ! যাঁয়, তাহাই এ স্থলে বল! হইবে। 

বর্ণনার সুবিধার জন্য এখানে প্রথমে শ।খাসমূহের ও 

শিরোগ্রীবার সিরাগুলি এবং তৎপরে মধ্যকাথের সিরাগুলি 

বণিত হঈবে। শাখা ও শিরোগ্রীবার সিরাসমূহ মধ্যক।য়ের 
সিরাকে পুরণ করে বলিয়া, উহাদের নাম “অগ্রদিরা” | 

উর্দাশাখীয়া সিরা 
প্রথমে উত্ত/নাসিরা (৯৭ চিত্র)। এক একটী উর্ধশাখায় 

অর্থাৎ প্রতিহস্তে উত্তানা-সিরসমূহের মধ্যে ছুইটী প্রধান, 
যথ। বছিঃদীমায় 'বহির্ব/হুকা” এবং অন্তুঃনীমায় “ভন্তব্ণীহুক1' 

মমধ্যপ্রকোষ্ঠিক” ও “মধ্য-বাহুকা যোজনী' নাঘে অপর 

ছুইট। সির] উহাদের সহকারিণী-রূপে অবস্থান করে। 

লভিন্রভ্হিক্া (0077211০ ০10) (৯৭ চিত্র) 

নায়ী সিরা প্রায় অুষ্ঠের সূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রকোষ্ঠের বাহিরের সীম! "দিয়! উর্ধদিকে গমন করিতে 

থাকে, এই সমন্ধ উহাকে কুর্পরসন্ধির সন্ম্থে দেখা 'যায়। 
তাহার পর উহ প্রথমে প্রগণ্ডের বাহিরের সীমায় আসিয়া 

বক্রাকারে অংসমূলের 'অস্তঃসীমা দিঘ অক্ষকান্থির নিয়ে 

প্রশ্থত হয়। অনস্তর ক্রমে ক্রমে "অংসচ্ছদ।” ও “উরশ্ছদা, 

নারী পেশীদ্বরের অন্তরালে গম্ভীরভাবে প্রবেশ করিয়। 

“কক্ষাধরা/ নারী স্থুল সিরার সহিত মিলিত হয়। 

আয়ুর্বেদ সংহিতা । 

অভ্যর্বানছককা (95118 দত )-(৯৭ চিত্র ) 
নায়ী সিরা কনিষ্ঠাঙ্গুদীর মূলদেশ হইতে আস্ত করিয়! 

তির্ধযগ ভবে প্রকোষ্ঠ-পৃষ্ঠের অন্তঃসীমা দিয় কুর্পরের 
অন্তঃসীমায় প্রসরণপূর্বক প্রগণ্ডের মধ্যভাগে বাহুকঞ্চুক। 

ভেদ করিয়। গম্ভীরভাবে অবস্থিত “বাহৰী” নায়ী ধমনীর 

সহচরী যুগ্মা সিরার সহিত মিলিত হম়। অনন্তর উহারা 

কক্ষায় 'অ!সিয়া একটী মাত্র স্কুল সিরায় পরিণত হয় এবং 

কঙ্দীধর। নাম ধারণ করে। 

প্রকোষ্টের সম্মথে ও পশ্চাতে অনেকগুলি সিরা তি্ধাগ 

ভাবে বিস্তৃত হইয়া, বহিবণহুক1 ও অন্তব্ণীহক। সিরাদ্য়কে 

পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করে। বিশেষতঃ আন্র্াাজ্ছক্ষা 

ম্মোজন্লী (10121) 001)121 ড০10.-৯৭ বচত্র ) 

নায়ী একটা স্থুল ত্রস্ব সির! কৃর্পরের সন্ম্থে তির্ধাগ্ভাঁবে 

উভয়কে সংযুক্ত করে, এবং আন্যপ্রক্ষোন্টিক্কা 

(2১100100 4১1166-01201710] ০1). ) (৯৭ চি) 

নামে আর একটা সিরা প্রকোষ্টের সম্মখে অন্তর্বাহুকা ও 

বহিবর্ণহুকা সিরার মধ্যস্থলে প্রায় খজুভাবে প্রন্থত.। উহ! 
কুর্পরপন্ধির নিয়দেশে “অন্তব্পহুকা” লিরার মধ্যে প্রবিষ্ট, 

এবং প্রকোর্ঠের সম্ম্থে কয়েকটা তির্ধ্গগামিনী সিরার 

দ্বার] “অন্তবর্ণহকা' ও 'বহিবশতকণ' সিরান সহিহ সংঘুক্ত | 

এই সকল সিরার পুরণ এইরূপে হয়, যথ]-_অন্গুলী- 
পৃষ্টিকাঁদি সির|সমূহ করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠিক নামক দিরাজালকে 

পুরণ করে এবং করতলে মুদীতপিকাদি সিগাসমৃহ“করতলিক, 
নামক সিরাজাল রচন|! করে। জঙ্ুশীমূলের অন্তরালে 

অপর কতকগুলি সিরাঁজাল পূর্বোক্ত দিরাজালঘয়কে 

সংযুক্ত করে; তন্মধ্যে কতকগুলি করপৃঠিক উত্তান সিরাজাল 

মণিবন্ধের নিকটে অগ্লসংখাক সিরাতে পরিণত হইয়া প্রায়শঃ 

বহির্বাহকা” সিরাতে প্রবিষ্ট হয়। ভিতরের সীমাগ্ যেগুলি 

থাকে, উঠাঁদের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্বাহুকা সিরাঁতেও 

হনু। করতলিক* সিরাঙালক গুলির অধিকাংশ 
“অন্তর্বাহুকা'তে এবং কতকগুলি 'ম্ধ্ প্রকেংষিকাতে? 
প্রবেশ করে। বাহিরের সীমায় যেগুলি থাকে, উহাদের 

মধ্যে কতকগুলি 'বহির্বাহুকায়' প্রবিষ্ট হয় 

প্রকোষ্ঠ ও প্রগণ্ডস্থলে যে সকল উত্ভান্সির1 সমুখিত 

হয়, উহার! বথানস্তব “অন্তর্ব/হুক1 ও 'মধ্যবাহুকা' সিরাতে 



সিরা পরিচয় । নছ্ 

(৯৭ চিত্র) 

নদ এত পচ 

বহির্ব।ভুক! সির 

দ্বিশিরহ্ব! কগুরার কণ্তিতাংশ শা অন্তর্বাহুক1 সিরা 

মধ্যন্ণুক। যোজনী সিরা (১) 
পুরোবাহুক ত্বাচী নাঁড়ী €্মধ্যবাহক1 যোঁজদী সিরা (২) 

ৃ 1). মধ্যপ্রকোষ্িক। সির! 

৯ চু: মধ্যবাহুক। ত্বাটী নাড়ী 
চি, রও 
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১৮৪ 

প্রবেশ করে | অংসপৃষ্ঠে যে গুলি উদগত হয়, উহাদের 
কতকগুলি অংসের নিকটে বহিব্ণাহুকাতে প্রবেশ করে। 

এইখানে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, রক্তমোক্ষ- 

ণের প্রয়োজন'হইলে অস্তবর্ণহৃকা, বহিবর্ণনথকা ও মধ্যবাহুকা 

নায়ী এই তিনটা এবং তন্নুষ্ঠমূলগা সির! বিদ্ধ কর! সহজ। 
বিষ্চিকারোগে রক্তের জলীয় ভাগের বিশেষ ক্ষয় হইলে 
নিপুণ চিকিৎসকগণ ইহাদের যে কোন একটী সিরার দ্বারা 
মুমুর্ু রোগীর রক্ত আোতে একসের বা দেড়সের পরিমিত 

লবণজল প্রবেশ করাইয়৷ থাকেন। ইহার ফলে অনেক মুমুরষ, 

রোগী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায় । 

উর্দাশাখীয় গক্তীরসিরাসমূহ। 
উর্ধশাখার প্রায়ই সকল গম্ভীর সিরাই কোন না 

কোন ধমনীর সাহচর্ধ্য করে, এবং ইহাদের অধিকাংশ যুগা।। 
গভীরভাবে অবস্থান করে বলিয়া উহাদের নাম "গম্ভীর 

সিরা'। এক একটী ধমনীর উভয় পার্খে দুই ছুইটী সিরা 

প্রবাহিত হুইয! পাশ্বস্থিত “যোজনী” সির! সমুহের দ্বারা 

পরম্পরের সহিত সংযুক্ত হয়। 

এই কল সিরার নামকরণ ধমনীর মতই হইয়া থ|কে, 
যথা-_'অগ্ুলীপান্ধিক” (01161 5০32), 'উত্তানা কর- 
তলধান্ুষী” (709.11061 40009 ), গম্ভীর! করতলধানুষী' 

(7215061 4101569)। অর ত্বিমধ্যা (06510950005 ৬ 01179) । 

তন্মধ্যে করস্থিত সকল সিরাই প্রকোষ্ঠসিরায় প্রবেশ করে, 

এবং প্রকোষ্ঠের সিরাসমূহ বাহবী সিরাদয়ে প্রৰিষ্ট হয়। বাহবী 

সিরাদয় 'বাহবী' ধমনীর উভয় পার্খের অনুসরণ করিয়। অৰ- 

শেষে “কক্ষীধরা নীমে একট স্ুল সিরাঁয় পরিণত হয় । 
কতকগুলি সংযোজনী সির! গম্ভীর সিরাসমুহের সহিত 

উত্তীন সিরাসমূহের সংযোগ সম্পাদন করে, তন্মধ্যে বিশেষতঃ 

অন্তর্বাহুকা" নানী একটা উত্তাননির1 বাহবী ধমনীর পার্খে 
গম্ভীরভাবে প্রস্থত হইয়। তৎসহচরী সিরা ছুইটীর সহিত 

মিলিত হুয়। 

কুল্কাথলা (ঠ:]1জাচে 9) নামী ঝাহবী সিরা 
মিলিতাবস্থায় 'কক্ষাধরা, নাঁয়ী ধমনীর পার্থ পার্থ অগ্রসর 

হইয়া অক্ষকাস্থির নিয়ে প্রথম পশু কার বাহিরের সীমা পর্য্যস্ত 

আফুর্বেদ সংহিত।। 

“কক্ষাধরা+ নামে পরিচিত হয় | এই স্থানে 'কক্ষাধরা। 

ধমনীর 'অংসকপাঁলিনী', “অংসবেষ্টনিকা" প্রভৃতি নামে যে 
সকল শাখাধমনী প্রাস্থত, উহাদের সদৃশ নামধারিণী সহচরী 

সিরাগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া তিন চারিটা সিরায় 
পরিণত হয় এবং কক্ষাধরা সিরাতে প্রবেশ করে। বহি- 
বাছক1 নায়ী টত্বানপিরা যে অক্ষকাস্থির নিম্নে কক্ষা- 
ধরাতে মিলিত হয়, একথ পুর্বেই বলা হইয়াছে ৷ এই কক্ষা- 

ধর! সিরা প্রথম পশু কার উপরে আসিয়। "অক্ষধরা' নাম 

ধারণ করে। 
ন্কাশ্রল্রা (981১-012517] ০10)--(৯৭ চিত্র) 

সিরা অক্ষকাস্থির নিয়ে তিধ্যগ ভাবে বক্র হইয়া অক্ষকাস্থি ও 
উর£ফলকাশ্থির সন্ধির উপর পর্য্যন্ত গ্রস্থত হয়। এই স্থলে 

“অনুমন্তা+ নারী শ্রীবাগত কাগুসিরার সহিত মিলিত হই! 

“গলমূলিক।” নামে একটী অধোধুখী সিরায় পরিণত হয়। 

বগেোদেশীয় সিরাঁর বর্ণনার সময় উহার বর্ণনা করা হইবে। 

পপুরোগ্রীবিকা ও “অধিমন্তা” পিরা গ্রীবাদ্দেশ হইতে 
আসিয়া অক্ষাধর। সিরায় প্রবেশ করে। অনুমন্তার সংযোগ" 

স্থলে দক্ষিণ দিক্ হইতে 'লসীকাকুন্যা ও বামদিক হইতে 

“রসকুল্য।' আ সয়া প্রবেশ করে। 

এই পর্ধ্স্ত উর্ধশ[খা ধমনীর সিরাসহূহের ধর্ণন! হইল। 

অধঃশাখীয় সিরামমূহ। 
উত্তান্ন সিল্পাতলী 

প্রথমেই উত্বান সিরাসমূহ্ের বিষয় বল হঈতেছে। এক 
একটা অধঃশাখায় দীর্ঘোত্তাীন! ও হৃশ্বৌভতান। নামে ছুই ছুইটী 

করিয়। গ্রধান উত্তান সির থাকে । (৯৮ চিত্র) 

তন্মধ্যে শৌর্সো তালা (15906. 9915867685 

ড্ব€/0) নায়ী পির সকৃথিগত সিরাসমূহের মধ্যে দীর্ঘতম। 

উহা! পাঁদদেশের অস্তঃসীমা হইতে আরম্ভ করিয়। জজ্ঘার 
অন্তঃপ্রদেশ পরধ্যস্ত তির্্যগ ভাবে প্রস্থত হইয়ছে, তৎপরে 

জানুপৃষ্ঠের অস্তঃসীমাকে স্পর্শ করিমা পুনর্বার উরুদেশে 
তির্ধ্গভাবে উর্ধে ও সম্মুথে গমন করিয়া অন্ুবংক্ষণীয় 

ছিদ্রের ঘার! “ওব্বী' নামী সিরাতে প্রবিষ্ট হয়। এই সির! 



১৮৫ সিরা পরিচয় । 

(৯৮ চিত্র) 

(ক) 
ওববাঁ ধমনী ও দীর্ধোস্বানা সির! 

(খ) জানু ও জজ্ঘার পৃষ্ঠতাঁগ 

-7-- উর্জানুপৃষ্টিকা সিরা 

ত্বাচী নাড়ী 

- --- হস্বোতানা সরা 

নী 

( দী-দী-হ্ীর্যোত্কানা লিব। ) 



১৮৩৬ 

অধোদেশে সুষম থাকে, পরে ক্রমে উত্তরোত্বর স্থূল হয় এবং 

জানুর তধোদেশে কখনও যুগ্মরূপে দেখা যাঁব। 

হ্রত্সোত্ভাীঁল (8170175 ১০1)17017699 ৬০11) ) 

নামী সিরা বহিগুল্ফের পশ্চিম দেশ হইতে আরম্ত করিয়া 
হির্যাগ ভাবে জান্তপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত গমন কবে এবং সেখানে জাত- 

ৃষ্ঠখাতের ক্মাচ্ছাদনী “5ম্তীরপ্রাবরণী' কলাকে ভেদ করিয়া 

"উরুজামুপৃষ্ঠকা" নায়ী সিরাতে প্রবিষ্ট হয়। এই সিরাই 

গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে উর্দমুখী “উত্তান'যোজনী? 
নারী সিরা দ্বার! দীর্োত্তানা' নারী সিরার সভিত সংযুক্ত 

হয়। 
'দীর্যোতানা' ও 'তৃত্বে।ত্তানা' নামক সিরাদ্বয়ের পুরণ এইট 

ভাঁবে হয়। পাদপৃষ্ঠের উত্তান সিরাঁসমূহ “হস্গুলী পৃঠিকাদি' 

সিরার সৃষ্টি করিয়া শেষে সংযুক্ত হইদা “পাদপৃষ্ঠিকা' নামে 

অভিহিত হয়। পদগুলেও সেইরূপ নানাবিধ সিরাসংযোগে 
পাদতলিকা' সিরার স্থ্টি হয়। এই পাঁদপূঈ ও পদতলের 
পরম্পর সংযুক্ত সিরাসমূহ অস্গুলীমুলের অন্তরালে, পাদদেশের 

অস্তঃসীমাঁয় ও বচিঃসীমায় অবস্থান করে। এই সকল পা্ন- 

পুঠীয় ও পাদদেশের বহিঃসীমা য় স্থিত সিরাসমুহ “হস্বোতানা! 

নায়ী পিরাতে প্রবেশ করে; অপরাপর সিরাপমূহ দীর্থো- 
স্তানা' নায়ী সিরাতে প্রবেশ করিয়! থাকে । জজ্ঘায় ও 

উরুতে অন্থান্ত কতগুলি উত্তান সিরা পরস্পর সংযুক্ত সিরা- 
সমূহের দ্বার! বন্ধিত হয! 'হস্থোত্তানা' 'ও 'দীর্ঘে।তানা,নামক 
দিরাঘয়ের পুরণ করিয়া থাকে । 

বিশেষতঃ, “উত্তানৌদরিকী” প্রভূতি কষেকটী উদর, 

জঘন ও উপস্থ গত উত্তানসিরা 'দীর্যোত্ব!না"তে প্রবিষ্ট হয়। 
একটা দীর্ঘপির| “উত্তানৌদরিকী”র উরঃপাশ্বগভ সিরার সহিত 

সংযুক্ত হইয়া “দরোরসী' নাম ধারণ করে। এই সিরাঁটী 
দীর্ঘোত্তান! সিরাকে 'কর্ধাধরা' নায়ী সিরার সহিত সংযুক্ত 
করে-_ইহাই বিচিত্র । 

অধঃশাখীয় গভীর সিরাসমূহ। 
অধঃশাখীয় গম্ভীর সিরাসমূহ প্রায়ই উর্ধশাখার স্যার 

এবং যুগ্ম ও ধমশীর সহকারী । এই সিরগুলি অধঃশাথার 
ভিতরে গভীরভাবে থাকে ব্লিয়! 'গন্তীর[সর1 নামে অভিছিত 

আমুর্ধেদ সংহিতা 

হয়। ইহাদের মধো পাঁদতলগত সিরাসমূহে রক্ত “পশ্চিম 
জজ্বিকা” নানী ছুঈটা পিরাম প্রবেশ করে) এইরূপেই 

“পাদপৃষ্ঠিকা' সির।সমূহ ছুইটী 'পুরোজজ্বিকা'সিরার মধ্যে 

প্রবেশ করে। 'পুরোজজ্বিকা' ও 'পশ্চিমজজ্বিক' নামক 

গম্তীর সিবাসমুহ 'উরুজানুপৃষ্টিকা' নামী সিরাঁতে প্রবেশ 

করে। এই গন্ভীরসিরাটী উঞ্দেশের পূর্বভাগে গমন কছিয়। 

উলঞী দিরায় পরিণত হয়। গঁবর্বা লিরা বংক্ষণের ভর্ধভাগে 

উরোগুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া লাহ্যা অধিতশোপিক। 

(1:76 15560117601 11100 510) নাম ধারণ করিয়া 

থাকে (৯২ ও ১০৩ চিত্র )। 

শিরোগ্রীবীয় সিরাসমূহ। 
শিরোগ্রীবীয় সিরাগুলি বিষয় বর্ণনার স্থবিণার জন্য তিন- 

চাঁগে বিভক্ত করিয়া বলা হইতেছে । যথা -'শিরোবাহা।' 

সিরাবলী, (মুখমগুলীয়া), 'গ্রীব[দিরাবশী" ও "শিরোহন্যান্তরীণা' 

সিরাবলী। 

শিরোবাহ। সিরাবলী। 
'শিরোবাহা।” সিরাবলী মধ্যে মন্তকের এক এক তর্ছে 

নধটী করিয়া প্রধান সিরা থাকে (৯৯চিত্র) যথা--'ললাটিকা”, 

“ধিভ্রবাঠ, “নাসমূলিক1”, “মগ্রিমবজি,কা?» অনুশংখা?, 
“অন্তর্ানব্যা', 'পশ্চিমকর্ণিকা?, 'পশ্চিমবক্তি,কা' ও “কপাল- 
মূলিকা'। এই সকল দির! পরম্পর সংযুক্ত হইয়৷ গ্রীবাসিরা- 
সমূহে এবং মুখমণ্ডল ও মস্তকের বহিঃস্থিত সিরাসমুহে রক্ত 

প্রেরণ করিয়া থাকে । তন্মধ্যে 'লঙ্গাটিকা” ও অধিভ্রবা 

নামক মিরার ললাটের এক এক দিকে নাসামুল পর্য্যস্ত 

গমন করে এবং কাহারও কাহারও দেহে ললাটদেশে 

তিলকাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
মনজামুলিক্া (898519৮ 5৫10 ) নামী সিরা 

পূর্বোক্ত 'ললাটিকা! ও “অধিক্রবা নামক সিরান্বয়ের সংযোগ 

হইতে সম্ভৃত হইয়া! থাকে । ইহ! নাসাপার্্দেশ অতিক্রম করিয়া 
তি্যাগভাবে হন্ছুকোণ পর্যন্ত গমন করে এবং গণ্ডকুটের 

নিম্দেশে “অগ্রিম লভ্তিন্ নব নামী সিরারূপে 
পরিণত হ্য়। নেত্রেপ্ অধোর্দেশ, নাসাপার্খ, গণ্ড ও 



সির! পরিচয়। 

অধরোষ্ঠ গত সিরাসমূহ্র দ্বার! উহার পূরণ হইয়া থাকে । 
উহা হনুকোণের শধোদেশে 'পশ্চিমবক্তি,ক।' গির।র অগ্রিম 

শাখার সহিত মিলিত হয় ও তথা হইতে গ্রীনা এবং “অনু- 

মন্য' নায়ী স্থুল সিরাতে প্রি হয় । 

অন্নুস্ণঙ্খ্া ভত্তীন্দ। শু গভীর (১1১৩ 
9019,] ৫০ 1০6] 1101111901৮] 2105) সিরাদ শঙ- 

প্রদেশস্থ সিরাসমূহের দ্বারা পুর্ণ হয় এবং কর্ণের মন্মুধে দৃষ্ট হউথা 
থাকে । উহাব।ই কর্ণমুলের অধোঁভাগে 'অন্তভ্গানপাা+ পিরাঁর 
সহিত মিশিত হইয়া 'পশ্চিমবক্তি কা পিধা নির্মাণ করে 

ভ্ভ্তভালল)। (11110171001 2৬102011109 ৬৩111) 

নামী সিরা “অস্তহণীনব্যা, নায়ী ধননার সহচরা ও হমুদেশর 

ভণ্তান্তরস্থ 'নরাণনুচের দ্বাধা পবিপুর্ণ হয়| 

সন্ধস্থলের নিয়তাগে “চন্ুণংখা' নামক সিকাব সহিত মিলিত 

ইহ1 আবোইনুব 

১ইয়] 'পণশ্চিমবন্তি কা” নামে আঅভিভিত ভয়। 

সশশ্ডিম শিক্ষা (6586670৮ 8010500120 

৬৩০) নামী সির! কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আপিয়া 

তাহার ভধোদেশে পিশ্চিমবক্তি,কা" নায়ী দিরাতে প্রবেশ 
করে। 

পশ্চিম ক্তিক, হা] €1৮)5660101 1720121 

ড০17) নামী সিরা করণমুলে ছুট 'অন্ুশংখা" ও "অগ্হ্ণনন্যা' 

নামী সিরাব শিশনসম্ভৃত, ই হন্তরকোণের পুষ্ঠভাগে গমন 
কিয়! সন্মুখগত “গন্ুবক্তি.কা” নামী শাখার লহিত খিশ্গিত 
হইয়।! থাকে এব” আধোদেশে প্রশ্থত হইনা গীবায় 'অবিমন্যা' 

নামী সিরারূ:প পরিণত হয়। 
_্ুশালক্ন।িস্া ((0)০011)1৮] ৬০11) ) নামী 

সিরা কবে।টির পশ্চিমন্থ পিধানমুহের মিলন সম্ভৃত॥ ভা 
কগালমূলে “পৃষ্টচ্ছদ।" নায়ী পেশীর উদ্ধ মূল ভেদ করিয়! 

“কপালমূলিক' নামক ত্রিকোণে প্রবিষ্ট হয। এই সির! 

মেখানে গভ্ভীরগ্রীবীয় সিরাসমুহের সহিত মিলিত হয়) 

কখনও ব! 'অন্কুমন্য” নামী স্থল সিরাতে প্রবেশ করি? 

থাকে । ্ 

গ্রীবাসিরাসমূহ। 
গ্রীবাদেশের প্রত্যেক অর্ধাংশে পাঁচটা করিয়। প্রধান 

গ্রীবাসিরা থাকে যথা--পুরোশ্রীবিকা, অনুমন্যা। অধিমন্যা, 

১৮৭ 

পশ্চিমগ্রীৰিকা ও মন্তিস্কমাতৃকা! (৯৯চিত্র)। ইহ।দের মধ্যে 
'অনুমনাা নায়ী গ্রীবাপির। বিশেষতঃ স্থুল। 

গুল্লোগ্রী হিলি] (211665706 ]85817 5510) 

নামী পির ডিহ্বামূলস্থ সিরাসমুহের মিলন স্ভৃত এবং গল- 

মূলে গ্রীবার মধ্যরেখাব পারশ্বদেশে নিমু্দিকে গ্রস্থত হইয়! 

“অধিমন]।' সিরাতে অথবা “অক্ষাবা' নায়ী সিরাতে প্রবি 

ভ্ম | 

অনন্ত মন্যা (11065107510 8581চ৮ ০10 ) নামী 

এই স্থল গিরাটা গ্রীবার পার্খদদশে “মন।' নায়ী পেশীর ছারা 

'আনুত। উহা! প্রথমতঃ “অন্তমণতৃকা” ও পরে “হামাতৃক, 
নামী পধ্রমনীর শন্ুবর্তন করিয়া থকে এবং মন্তা (অর্থাৎ উরঃ 

কর্ণসূলক1) পেশীর অন্ুক্রুম নিয়ে গমন করে, এটভস্থা 

উহ্ছাব নাম ভন্ুমন্তা। ইহা প্রধ।নতঃ মস্তিষ্কের অস্তঃশ্থিত 

সিরাদযুভের রক্ত সংগ্রহ করিয়। থাকে এবং ইহাঁতেই 
মুখমণ্ডলীন উতন্তান পিকাজাল ও "আনেক গ্রীবা পিরা প্রবেশ 

কবে। ইহাকে করোটির 'অভ্যান্তরস্থ "পার্থিক নারী সিরা- 

পরিখ।র অন্ুবৃত্তি বল! য/ইতে পারে। এই পির পশ্চিম- 
কপালের পার্ন্থ 'দন্ুমন্ত।' নামক সিরা-বিবরের দ্বারা গীবাতে 

প্রবিষ্ট হইয়। বস্তু, জিহ্বা, ও গলবিল হইতে আগত 

সিরাসমূহের ও কপান্মুণিকা প্রভৃতি সিরাবলী ঘার! পরিপূর্ণ 

পরে এই গলমূলদেশে 'অক্ষাধরা” নাস্মী 
লিবার সহিত মিলিত হইয়া! গ্গলমুলিক।' নায়ী কাগুসিরা 

নিম্মীণ করে। 

আার্িচন্যাা (5 65101705601 ০11) নায়ী 

[মিরা খিরোঞ্ীবর অনেক বাহাসিরার, বিশেষতঃ মুখ- 

মগুলীঘ গম্ভীর সিরাঁদমূচের রক্ত সংগ্রহ করিয়া! থাকে । উহা! 

গ্রীবার এক এক পার্খে "মনটা" নায়ী পেশীর উপরে আর্ট 

ইস! কর্ণনূল হইতে অক্ষকাস্থির মধ্যবিন্দু পর্য্যস্ত তি্যগ ভাবে 

অবস্থান করে। এই 'অধিমন্তা' নায়ী সিরা “পুরোশ্রীবিকা", 

পশ্চিমগ্রীবিকা” এবং দুইটা অংসগ্রীবীয তিরশ্টীন সিরার 
সহিত মিলিত হইয়া গ্রীবার সুলদেশে 'অক্ষাধরা' নামী 
সিরাতে প্রবেশ করে। 

পশ্চিক্মগ্রীভিজ্তা (০9৮ 0৮, 0105819 

ড০/9 ) নাী সিরা করোটির পশ্চিমস্থ উত্তান সিরাসমূহের 

দ্বারা পুষ্ট হয় এবং পশ্চিমকপালের সুলদেশ হইতে উ্িত 

»্য। নির। 
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হইয়া তির্ধ্যগ ভাবে গ্রীবার পার্খশদেশে নামি 'অধিমন্তা: 

নারী সিরাতে প্রবিষ্ট হয়। 
হম্ভিক্ষসমাতৃ কা (50101 ০১) ) নামী 

সির! 'মন্তি্ষমাতৃক' নামী ধমনীর সহচরী | ইহা মস্টিক্ষের মূল- 
দেশের ও কশেরুকাস্থিগত সিরাভাপের রক্ত সংগহ করে। 

ইস্থা গ্রীবাকশেরুকাগুলির বাহুপ্রবর্ধনস্থ রন্ধ,পথে অধোমুখে 
গমন করিয়। “গলমুলিক।” নায়ী সিরাতে প্রবেশ করে । 

শ্রীবাকশেক্কক! সমৃন্থের সীমার 'অবস্থিত সিরাদমুহের বর্ণন] 

মধ্যকায়গত সির বর্ণনার সময়ে বল! হটবে। 

শিরোইভ্যন্তরীয়। সিরাবলী। 
পিরোহভ্যন্তরীয়! পিরা তিন প্রকার, যথা_-কপালপত্রা- 

স্তরিকা, মন্তিষ্বীয়! ও পিরাদরিৎ। 

(ক) তনধ্যে ক্পালক্পজ্রান্তল্িষ্চা ()19101 
ড০5-_১০০ চিত্র) নামক পিরাজাল ঘন ও কুটিণভাবে 

কপালাস্থি নিষ্শাপক পত্রকদপের অন্তরালে প্রশ্থত হয় । এই 

সিরাগুলি অস্থিবিবরাগত হুক্্প সিরা জালের দ্ব৷ রা মন্তিক্ষবুতিগত 

সিপাজালের এবং সিরীসরিৎ ও করোটিবাহা। সিপাবলীপ সহিত 

সংঘুক্ত থাকে । এই কপালপত্রাপ্তরিক!। সিরাগুলি চারি প্রকার 

যথা--“অগ্রিমকপালিক।, শঙ্ঘপুর্ববা, শঙ্ঘপশ্চিমা ও পণ্চিম- 

কপালিক। ইহার! পুরঃকপাল, পার্শকপাল ও পশ্চিমকপাল 

নিশ্মীপক অস্থিপত্রক ছয়ের অন্তর।লে শাখাপ্রতানের দ্বারা 

পরস্পর সংযুক্ত থাকে। 

(খ) ক্মভ্ভির্খদীশ্বা সিরাবলী ছই প্রকার যথা. 

মস্তি প্রস্তব! ও অন্ুুমন্তিক্ষপ্রাভ ব!। 

মন্তিকষ প্রভবা' সিরাগুলি অবার ছুইভাগে বিত্ত, কতক- 

গুলি “মন্তিফনাহা” ও কতকগুলি “মস্তিষ্ষাত্যন্তরীয়া' ৷ উহাদের 

মধ্যে মন্তিফণাহ। সিরাগুলি 'মস্তি?লে'র অন্তরাল স্থিত সীতা- 

সমূহে (খাজে) গ্রন্থত হইয়া স্থানভেদে 'উত্তর1', "অধরা? ও 

'মধ্যম'--এই ভিন নামে বিভক্ত হয়। “অস্তিষষাভ্যন্তরীয়? 

সি্নাগুলি মন্তিফ্কের অভ্যন্তর ভাগ হগতে উৎপন্ন হইয়া দুইটা 
, স্ুল সিরায় পরিণত হুম । এ ছুইটা স্থুল সির1-_“তস্ত্যমু।লকা' 

, (1619107%1067001%1 ০1) ও 'অনুশৃঙ্খ লিক? 

(01701:010 ৮1105 ) নামে প্রসিদ্ধ গাড করে। অবশেষে 

উহ্াদেয় লংঘোগের ফলে মহতী নস্ভিক্ুহ,জিলম্ঘা 

(0150৮ 06151):51) নায়ী সিয়া উৎপন্ন হয়, উহ! মস্তিষকনূলে 

'দীধিকাযোজনী” নামী সিরাকুল্যাতে প্রবিষ্ট হয় । এই 'অন্ত্য- 
মলিকা' ও 'তন্থুুতখলিক।' ন।য়ী সিরা দুইটার বিষয় মস্তি 
বর্ণনার সময়ে স্পষ্ট বুঝ। যাইবে। 

“আনুমন্তিফপ্রভবা' সিরাগুলি “মন্ুমন্তিফকে* ব্যাপিয়া 

উত্তরা” ও “মধরা+ পিরারাজীতে বিভক্ত হয়। তনাধ্যে উত্তরা 
সিরারাজী' সঙ্ঘবন্ধ হইয়া 'দীধিকাযোঁজনী” সিরাকুল্যার্ে 
প্রবেশ করে এবং "অধর! সিরারাজী" 'পার্থিক।' নায়ী ছুইটা 
“লিরাসরিৎঃ ও 'পশ্চিমাধরিকা'য় প্রবেশ করে। 

(গ) নিলালক্িু লা লিক্ানুতন)1 (55০৪৪ 
১$09০৯--১০১ ও ১০২ চিত্র) নামী পসিরাবলী কখনও 

কখনও স্তরদ্ধয়ে বিভক্ত মণ্তিক্ষচ্ছদের অস্তরালস্থ থাকিয় 

শিরঃসম্পুটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাহারা প্রধানতঃ 

মন্তিষীদ্ধ দিরাসমূহের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়। কপাসাস্থি 
সমূহ, জতৃকাস্থি 'ও শঙ্খাস্থির সিরাপরিখাতে প্রবহিত হয় 
এবং প্রাক স্বয়ং “পার্িকাঃ নামী ছুইটা সিরাসরিতের দ্র 
'অনুমন্ত' নায়ী ছইটা গ্রীবাপিরাকে পুরণ করে। 

উহাদের মধ্যে যে গুলি স্থুল ও দীর্ঘ সেই শুলি সিরাসরিৎ 

এবং যে গুপি তনু ও হৃস্ব সেইগুলি সিরাকুলা! নামে 

প্রসিদ্ধ ; সাধারণতঃ ইহাদের সকমগ্ডলি “সিরাসরিৎ' নামের 

অন্তর্গত। 

এই “নিরাসরিৎ' ছুই প্রকার, যথ1--পশ্চিমে।ততর1' ও 

পশ্চিমাধরা। 

'পশ্চিমোত্তরা' সিরাপরিৎ গুলির মধ্যে ভউজ্ডক। 
কীর্গিক্চ1 (58196010: 5251691 9105) নারী পিরা- 

সরিৎ সর্ব(পেক্ষা। দীর্ঘ এবং গ্রধান। উহ1ণকরোটিপটলে'র 
তাস্ত ও মধ্যরেখায় মবস্থিত “দীর্ঘিকা? সায়ী সিরাপরিথ! দিয়া 
প্রবাহিত হয়। 'দাত্রিকা" নায়ী কলার উর্ধধার! ছুইটা স্তরে 
বিভক্ত হইয়া এঁ সিরাঁসরিৎকে ধারণ পর্বক পিরাপরিখাতটে 
সংগগ্ন থাকে । এই পিরাঁসরিৎ সম্মুখে ঝর্ঝরাস্থির 'শিখর 
কণ্টক” হইতে আরম্ভ করিয়। পশ্চিমকপাঁলের হলদেশের 

সন্মুখস্থ "মহা বর্ত” পথ্যস্ত অগ্রসর হইয়। 'পার্খিক।' নাদী ছুইটা 
সিরালরিতের সহিত এবং কোথাও 'দক্গিণপার্থিকা, নামী 
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নিরাসরি'তর সহিত মিলিত হয় । উহার উভ? পার্খে করোটি- 

পটলে “সিরাপবল' নামে তিন চাঁপিটা ক্ষ 'পিবাখাত" বন্ত- 

মান থাকে । 

“নব্তিদ্ব।ভযন্তবীয,, 
প্রতৃতি মিরা 'এচ 'উন্তধাধার্ঘিকণ' গিরাস £হঠে প্রবিট হখ। 

আব্বু! চা লিখহী 10 ১0৮৮] ৯100৯) 

নায়ী পিরাকৃলা। দাত্রিক। নায়ী মস্তক্ষের বিভজক কলাভাগের 

নিয়ধারার পশ্চিনাদ্ধের তামুসরণ করিল উহার ছুঙটা স্তবের 

অন্তরালে আশ; লাভ করে। ভনন্তর এ সিরাকুল্যা গশ্চাৎ 

দিকের 'দীর্িকাযোভলী” নামী পি্াকুল্যার সহ্তি 

মিলিত হয়। 

দৌীতিন্খন্জোজন্লী (উহা উপল) 

নায়ী পিরাকুল্যা “মস্তিদ্রচ্ছৰাঠ কলার মপ্যরেখয় আবস্থান 

করিষ! 'অগ্রভাগের দ্বারা “অধ দীর্ঘিকা” [মরাকুক্য।র 

সহিত এবং পন্চাদভ'গের ঘাণ। হাবঞ্ডের মহিত গিলত 

“কপালাস্তরিক।' ও “ন্িক্রতগা' 

রন এরা (1000755018৩ 31000৯ ) নামী 

দুইটা সর্ব!পেক্গ! স্থুদ সিরাসরিৎ “পশ্চিমকপালের কেব্্রভৃত 

মহাবর্ডের উভয়পার্থে বাছুর নায় শিস্যৃত হইয়। 'পাশ্বিকা' 

নামী দুইটা সিবাপরিখা:ত প্রবাহত হথ। প্রস্থের দিকে 

'পক্ষপুট' নামক দস্তিক্বৃতি ভাগের পশ্চিমধারা দুইটা স্তরে 

বিভন্ত' হইয়া সিরাপরিখার তটদ্বয়ে সংলগ্ন থকে এবং এ 

দুইটা দিরাসরিৎকে ধারণ করিয়| রাখে । উভয়ের মধ্যস্থিত 

“মহাবর্তত সম্মুখে উর্ধদিকে দীর্ঘিকা” এবং নিক্নদিকে 

'অনুদীর্ঘিকা' সিরাসরিতের সহিত সংযুক্ত থাঁকে | কখনও 

কখনও নক্ষিণপার্থিকা” নায়ী পিরাসরিৎ দীর্ধিকাকে এবং 
বামপার্থিকা” সিরাসরিৎ “অন্ুদীর্ঘিকা”কে আচ্ছাদিত করিয়া] 
থাকে। এইরূপ আচ্ছাদিত হইলে মগাবর্ে উভর দির 

সরিতের সংযোগ দৃষ্ট হয় না। এই হুইটী 'ক্ষিণপ!থিক।” 
ও 'বামপাশ্থিকা সিরাসরিৎ বাহিরের সীমাম্স বক্রভাবে 

“অর্ধচন্দ্রিকা' নামী ছু্টটা পিরাপরিখাতে প্রবাহিত হয়) 
অনন্তর উহার বাহিরের প্রা্ভাগে আমিনা "মনুবিবরঃ 

নামক ছুইটী অস্থিবিবরের উপরে “হনুমন্তা+ নায়ী ছুইটা স্থল 

সিরার সহিত মিলিত হয়। 

পশ্চিক্ক্ষপাতিনজ্তা (0০০10101 91009 ) 

তিকে!ণিকা যোজনা নামে অভিহিত করা যায়। 

'জতৃকাস্থি'র পোষগকখাতের সন্মুথে ও পশ্চাতে অন্ুপ্রস্থ 

আমুর্বেদ লংহিতা । 

নায়ী সিরাঁকুলা পশ্চিমকপালমূলের মধ্যরেখার অনুসরণ 
করিয়া উচদ্ধ মতানর্তে প্রবিষ্ট হয়। 

হবহাজ্িক্াতু (00110161106 01 51011505.)| 

পত্তন দীর্থিকা" প্রভৃতি পূর্বোক্ত গাচটা সিরাসবিৎ পশ্চিম- 

কপালের অভ্যন্তরে তলদেশে মধ্যস্থলে একত্র মিলিত হয়; 

ধর সান্ধস্থলের নাম "মহাসিরাবর্ত। প্রাচীন 'আ.হুর্নেন গ্রন্থ- 

কার গণ এই ম্হাগিরাবর্তকে “অধিপতি নামক মর্ম বলিয়া- 

ছেন, ইহা আত হইলে তৎঙ্ষণ।ৎ মৃত্যু হয়। থাকে । এই 

পর্বত পশ্চিমোত্তর।' প্রভৃতি পাচটা পিরাসরিতের বিষ 
বল।| ভঠল। 

'পশ্চিমাধরাঠ সিরাসরিৎগুলির মধ্যে চাঁরিটী বুগ্মা। 

একটা “দগাকুল্য।চক্র' এবং 'অপরগুলি মস্তিফমূলে উহার 
উভভঃপার্থে কতকগুলি তনু মিরাকুল্যা মাত্র। 

ভিত কগানি-্। (02৮৬০111005 ১11111500,77১ ০২ 

চিত্র) লান্সী ছুগটি পিপাসবিৎ যুখা সিরাসরিংগুলির মধ্যে 

গ্রধান। উচ্থাগ 'জতুক|স্থ'র উভরপ!্থ্ে মাতৃকা" নায়ী 
পরিখাদ্বয়ে অবস্থান করে। এই ছুঈটী দিরার পরিসর ভর্থাৎ 

পরিধি ত্রিকোণাঁক।র বলিঘা উহাদের নাম পত্রকোণিকা" | 

এক একটা ত্রিকোৌণিকর শগ্রভাগ “ভাতুকাপক্ষান্তরাপ' 
হইতে 'শঙ্মাস্থ'র আস্মভাীগের অঞ্রাদশ পর্যন্ত বিস্তৃতি । 

“মন্তর্ [তৃকা" ধমনী এই এ্রকো।ণিক।' সিগাসরিৎকে ভেদ 
করিয়। প্রবাহিত হয়। উহার প্রস্থভাগে তৃতীয়া হইতে 

যী পর্য্যগ্ত চািটী নাড়ী কপার দ্বারা আবৃত অবস্থাঙ্গ থাকে 
এনং কতকগুলি কলাংশ তন্তজালের আকারে বর্তমান । 

“চাক্ষুধী” পিরাবলী এবং কতকগুলি এমস্তিক্ষীয়া' সির! 

ছুটটী 'ত্রিকোণিক।” সিরাসরিতে রক্ত স্ধালন করে। ছটা 
'গাথিক' সিরাদরিতের পশ্চাৎ দিক হইতে “তম্মতটিনী' 
নায়ী সিরাসমূহের দ্বার! দেই রক্ত পতিত হয় । 

ভিক্ষোণিকান্বোজন্নলী (11066৮৫0551 
1)0115 911111505 ) নারী ছুইটা ছোট সিরাকুল্যাঁর একটীকে: 

অগ্রিমা ত্রিকোণিক1 যোজনী এবং অপরটীকে পশ্চিমা 

উহ্বারা . 

ভংবে প্রবাহিত হয় এবং 'ভ্রেকোণিকা' নায়ী সিরাসরিৎ 

দুইটাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। “পোষণকগ্রন্থিকে 



সির পরিচন্। ১৯১ 

(১০০ চিত্র) 

কপালপত্রান্তরিক। সিরাবলী | 
[ আভ্যস্তর দিরাসংস্থান দেখাইবার জন্য কপালাস্মি নিশ্মাপক বাহাপত্রক অপসারিত হইযছে ] 

শঙ্খপশ্চিম1! সিরাবলী 

পশ্চিম কপাঁলিক] 

গিরা- 

পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে বলিয়া মিলিত অবস্থায় 

উহাদের পরিপোষণক সিরাঁচক্র নাঁমকরণও হইয়া! থাকে । 

ত্বম্থ্নভভিনলী (66:9921 ১৪1)6110: ৫5 

[17061801 9119569)- চারিটা তন্থু এবং দীর্ঘ সিরাকুল্যার 

নাম “অশ্মতটিনী' (১৭২ চিত্র)। উহার! উত্তরা ও অধর] নামে 

ছুই ছুইটী করিয়া শঙ্খাস্থির অশ্মতটভাগে অবস্থান করে। 
তন্মধ্যে “উত্তর! সিরাকুল্যা' ছুইটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং 

উহাারা 'পার্শিক।, নায়ী দুইটা সিরাসরিৎকে “ত্রিকোণিকা। 

দিরাসরিদৃঘয়ের সহিত সংযুক্ত করে। “অধর!” সিরাকুল্যা 

ছুইটী এত্রিকোণিক' সিরাঁসরিতের কিয়ৎপরিমাণ রক্ত এবং 

ুযুয়াশীর্ষক, ধন্মিল্লক ও অনুমন্তিষ্ে অবস্থিত কতকগুলি দিরার 

রক্ত 'অনুমন্ত।' নারী ছুঈটা গ্রীবাসিরায় প্রবাহিত করে। 

হস্ডিক্ষন্ত তিলক (10251127055005 )--নামক 

সিরাকুল্যাচক্র মস্তিষ্ষের মূলভাগে পশ্চিমকপাঁলমূলের উপরে 

অবস্থিত। উহা! “অধর| অশ্মতটিনী' নায়ী ছুইটা সিরাকুল্যাকে 

প্রশ্থের দিকে পরম্পর সংযুক্ত করে। প্র সিরাজালের 
রক্ত মহাঁবিবরেনর পরিসরকে আশ্রয় করিয়। পৃষ্ঠবংশের 

১১ 

€_অগ্রিমকপালিক! সির! 

শঙ্পূর্ব্বা 
সিরাবলী 

মধ্যে কশেরুকাভ্যন্তরস্থ সিরাজালে প্রবাহিত হয়) অনস্তর 

পূর্বোক্ত 'মস্তিক্ষমূলিক' নানী ছুইটা গ্রীবাদির! এ রক্তকে 
গ্রহ করে। 

ইহ! ভিন্ন পপশ্চিমাধরা” দিরাকুল্যার অন্তর্গত আরও 
কতকগুলি হক্ম সিরাকুল্য! পাশ্বকপালছ্বগ়ের শঙ্খাস্থিতে এবং 

ধমনীপ্রতানের ক্রোড়দেশে অবস্থান করে। উহার! 

সাধারণতঃ এ“মন্তিফবৃতিগ|” নায়ী ছুইটী ধমনীর শাখা 
গ্রাতানসমুহের সহচরী; উহাদের অধিকাংশ রক্ত দীর্ঘিক! 
নারী সিরাসরিতে অথবা তৎ্সংযুক্ত পন্থলে প্রবাহিত হয়। 

দিরাসরিৎসমূহের বর্ণনা এইখানে শেষ হইল । 

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় "মরণ রাখা উচিত। সিরা- 

সরি সমূহে রক্তাধিক্য ঘটিলে, পরীবাহরূপে অবস্থিত সাত 

আটটা মিরা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ রক্তকে করোটির বাহিরে 

আনিয়। 'পাশ্বকপাল' প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত “করোটি চ্ছিপ্র 

পথ দিয় গ্রীবাসিরাবলীতে প্রবাহিত করে। উহাদের নাম 

নিনব।সলপীলাহিক (9009895 6209). 
উতর লে 



(১৭৯ চিত্রে ) 

শিরোভ্যন্তরীয়। সিরাসরিৎ ও সিরাকুল্যা। 
[ অনুলম্বভাবে করোটিচ্ছেদন করিয়! প্রদর্শিত হইয়াছে ] 

উত্তরা দীর্ঘিক। কাত ২১১১১. 
সিরাকুল্যা ৮2, ০ ঠ পনি টি টি ৬ নর্থ 

তরিকা কল! টি ১ অধরা দীর্ঘক! 
ছি. সিরাকুল্য 

) টে 

যি.) 
১ উত্তর! দীর্থিকা স্িি 2৩ি- 

দীর্ঘিকা যোজনী / 1 
২২ সস টি ৮. 3 চি তে পিরাকুল্যার ৪7555175151 .. 

মগাদিরাবর্ত ২8675551574 অগ্রভাগ 

মস্তিক্ষবৃতি ২৪4 . 
সস ১ 

॥ 

অন্থুপাথিকা গিরাসরিৎ নি 

পশ্চিমকপ|লিক। সিরাসরিৎ 

ম-_কলাগ্রন্থিসমূহ। অ-_সিরাজাল। 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 
এই অধ্যায়ে দপ্য ায়ের সিরাসমূহ্ের বিষয় বর্ণিত হইবে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে সর্বদেহব্াপিনী সিরাবলী 

ক্রমশঃ সংযুক্ত হইয়া! অবশেষে ছুইটী মহাঁসিরায় পরিণত হয়, 
উহাদের একটাীপ নাম *উত্তরা মহাঁসিরা”, অপরটীর নান 

“অধরা মহাঁসিরা' | কিন্ত বঙ্গঃস্থলে “ফুস্ফুসাগ ৩1 সিরাবলী ও 

'হার্দিক]' সিরাবলী এবং উপরে 'প্রতীহ।রিণী” নায়ী 

যরদভিমুখী পিরা' পূর্বোক্ত ছুইটী “মহাঁসির।" হইতে পৃথক্। 
এ কল পিরার সহিত “মহাপিরা+ দ্বয়ের কোন প্রকার 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। 

উর্ধখাখাদ্ধয়ের অধিকাংশ সিরা এবং কতকগুলি 

গ্রীবাসিরা 'ক্ষাধরা, সিরাদ্বয়ে এবং 'শিরোগ্রীবীয়” পিরা- 
গুলি “অনুমন্তা' সিরাদ্ধয় মিলিত হয়। অনস্তর এক 

একটী “অক্ষাধরা এক একটা *অনুমন্তা'র সহিত সংযুক্ত 

হুইয়। গগলমূলিকা' নায়ী ছুইটা কাণ্শাখার পরিণত হয়। 

কতকগুলি “শিরোগ্রীবীপ্' দিরা সাক্ষাৎ সন্বন্ধেও এই 

কাণ্শাখদয়ে রক্ত প্রবাহিত করে। অতঃপর ছুইটা 

গলমুলিক নায়ী কাওশাখ! একত্র হইয়! উত্তর! মচাঁসিরার 

ষ্টি করে। বঙ্গ;স্থলের অপর কতকগুপি বাহ ও আভাত্তর 

নিরা এই মহাসিরার প্রবিষ্ট হইলে, উৎ উর্ধদিক হইতে 

নিয়াভিমুখে হৃদয়ের 'দৃক্ষিণালিন্দে' গ্রৰেশ করে। 
“ফুস্ফুস।গতা' পিরাগুপি বিশুদ্ধ রক্ত বন করে এবং উহার! 

হৃদয়ের 'বামালিন্দে* প্রবিষ্ট হয় । “হাদ্দিকী* সিরাবলী স্ধদয়ের 

দক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করে। এইরূপে সংক্ষেপে বক্গঃস্থলস্থ 
সিরাসমূহের নির্দেশ করা হইল। 

অধঃখাখার সিরাগুলি ক্রমশঃ মিলিত হই! প্রথমতঃ 

দুইটা “ওব্বাঁ সিরা পরিণত হয়, অনন্তর উহারা 
ংক্ষণদরীতে প্রবেশ করিয়া “বাহ অধিশ্রোণিকা" গিরাদ়ের 

স্যষ্টি করে। “গর, "উপস্থ' এবং বস্তি” প্রভৃতি 

স্থানের অধিকা'শ দিরা "আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিক।' নায়ী 

ছুট সিরা প্রবিষ্ট হয়। তদ্দনন্তর প্রতিদ্দিকে একটা “বাহ 

অধিশ্রোণিকা" সির! একটী 'আভা্যন্তরী অধিশ্রেণিক।' সিরার 

সহিত মিলিত হইয়া একটা 'সাধারণী অধিশ্রোণিক1' নায়ী 
ভূলসিরার সৃষ্টি করে। কটি ও ত্রিকস্থানের কতকগুলি 



সিরা পরিচয়। ১৯৩ 

(১০২ চিত্র) 

করোটিলীঠস্থ সিরাসরিৎ ও সিরাকুল্যাঁসমূহ। 

€( করোটির উত্তরার্ধ অপসারণ করিয়া প্রদর্শিত । ) 

৪৮৮৭ চাক্ষুষ সিরাজাল 

০৭ | রা ভ্রিকোঁণিক। সিরাসরিৎ 
ছুইটী অশ্মতটিনীর 

যোঙনী সির! 1 উত্তরা অশ্মতটিনী 
711-- অধরা অশ্মতটিনী 

( সিরাকুল্যা ) 

_ অন্ুপাশ্থিকা সিরাসরিৎ 

পশ্চিমকপালমূলিক! পি 3 নু 

রি রি রা মি গন দি রি রি 
্ কহ ২ সো »সারর ৩, এ দন রি এভন রি রি 

+ *:27151787 5 $ 
২ রি এ ২8০ 41019  গা০০ িও এ 

ট্হ ০ ্ জি ্ _৮% রর 

সু এ্লাত 
না আও ৫ 

টি ৮ শি 
৪ শত & 

৩৫০ ০৬ ৪২১৫ 

মহাসিরাবর্ত 

€ পশ্চাদ্ভাগ ) 



১৯৬ 

যথাক্রমে বল] হঈতেছে ফুস্ফুপীয় বাঁযুকোষের চতুন্দিকে 

যে সকল জালক অবস্থান করে, তন্মধ্যে সুঙ্গ 

হুক্মু সির! প্রতান আছে। অনন্তর এ সকল পিরা 

প্রভান মিলিত হইয়া সুঙ্খা হক্স সিরায় পরিণত হয়। এক 

একটা “ফুস্ফুস্ পিওর বাবতীয় হুক্ম সিরা ক্রমশঃ 
পরম্পরের সহিত মিলিত হইযা এক একটী সিরাখ পরিণত 

হয়। দক্ষিণ ফুস্ফুস্ তিনটা পিণ্ডে বিভক্ত । এ তিনটা 
পিও্ড হইতে তিনটী সিরা উৎপন্ন হইয়া পরস্পর সংযোগের 

পর ছুইটী পিরায় পরিণত হয়। এই দুইটা সিরা এবং 

ছুইটী পি বিভক্ত বাম ফুস্ফুস্ হইতে উৎপন্ন দুইটাই সির! 

“ফুস্ফুসীয়' ব| “ছুস্ফুলীগত” সির! নামে প্রসিদ্ধ । 
এই ফুস্ফুসীয়! সির চারিটা হৃদয়ের 'বামালিন্দের 

পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত চারিটা ছিদ্রে পথে প্রবেশ করে। 
কোন কোন দেহে বামপার্শের সিরা ছুইটী মিলিতাবস্থায় 

একটা মাত্র ছিদপথেও প্রবেশ করিয়৷ থাঁকে। এরূপ 

ঘটিলে সেই দেহে হৃদয়ের খ্স্থলে তিনটা মাত্র ছিঞ্জই দৃই 

হয়। ক্লোম সিরাগুলি দক্ষিণা পুরোবংশিক।” ও 'বামা 

পুরোবংশিক' সিরায় প্রবেশ করে, একথা পৃর্বেই বল 

হইয়াছে। 

হল্দিক্কী আ্নিকীলজলী (01180 619) 

প্রায়শঃ 'হাঁদ্দিকী* ধমনীগুলির সহচরী করিয়া উহারা হৃদয়ের 

বহির্ভীগে অবস্থিত সীতাগুলিতে (খাজে) দৃষ্ট হয়। এই 

সকল পিরা ক্রমশঃ মিলিত হইয়! প্রথমে পাঁচ ছয়টা পিরায় 
পরিণত হয়, অবশেষে সেইগুলি একটা মাত্র সিরায় পরিণত 

হইয়! হার্দিকী মূলসিরা (001:01210£9 58705 ) নাম ধারণ 

করে। ইহ] কচি মুলার মত আকারবিশিষ্ট। 

ইহা ভিন্ন হৃদয়ের পরিধিতে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র সিরা অবস্থান করে। উহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে 
হৃদয়ের দক্ষিণালিন্দে বা দক্ষিণনিলয়ে প্রবিষ্ট হয়। 

ওুদর্যযা1 সিরাবলী | 
ওঁদর্ধ্যা সিরাবলী মধ্যে আটটা প্রধান যথা-_ছুইটী 'বাহা 

অধিশ্রোণিকা' ছুইটী আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিক) উহাদের 

সঙ্ধেলনে £ুইটাঁ 'সাধারণী - অধিশ্রোণিকা” ; এই ছুইটী 

আমুর্বেদ সংহিতা। 

স্থলসিরা মিলিত হইয়া একটা 'অধরা মহাসিরা'য় পরিণত 
হয়। এতত্তিক্ল আমাশয় ও পক্কাশয়াদির রক্ত সংগ্রাহির্ী 
গ্রাতিহারিণী' নামে একটী স্থুলসিরা আছে। 

হ্যা অধিশোণিক্কা (30051 1119৩ 

ড610--১০৩ চিত্র) নায়ী ছুট সির! ছুইটা 'উব্বাঁ দিরা"র 
অন্ুসরণপুর্র্বক “বংক্ষণদরী”র মুখ হইতে “বাহা। অধিশ্রোণিকা!' 
নাম ধারণ করিয়া 'জ্িকপৃষ্ঠবংশসন্ধি+ পধ্যস্ত "বাহা 
অধিশ্রোণিক।” নায়ী ছুইটা ধমনীর পার্খে অবস্থান করে। 
অনস্তর উহাদের এক একটী সিরা এক একটী “আভ্যন্তরী 
অধিশ্রেণিকা' সিরার সহিত মিলিত হইয়া 'দাধারণী 
অধিশ্রোণিকা' সিরায় পরিণত হয়। স্বন।যী শাখা-ধমনীর 
সহ্চরীরূপে অবস্থিত “অধরা! ওদরি কী*,গন্তার। জঘনবেষ্টনিকা!' 

ও “ভগান্ুগা' নায়ী তিনটী সিরা ও 'সাধারণী অধিশ্রোণিকা। 
সিরায় রক্ত সর্থালন করে। এ তিনটী গিরা পঁ নামের তিনটা 

ধমনীর মতই দীর্ঘ এবং তৎপার্খে অবস্থিত । 

আভ্ঞযন্তলী অধিশ্ৌোণিক্গা (1060102] 
11350 01 [71)028016 17) নায়ী দিরা ছুইটী 

বস্তিগুহার মধ্যস্থিত সিরাসমূহের মধ্যে প্রধান। উহারা 

'আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা' নায়ী ছুইটী ধমনীর সহচরীরূপে 

অবস্থান করে। এই ছুইটী ধমনীর সে সকল শাখ! ইতস্তত: 

বর্তমান থাকে, প্রায়ই উহাদের সহিত অবস্থিত যুগ্ম 
মিরাসমূহ উক্ত পিরাদ্য়ে রক্ত সংবহন করে। শাখাধমনী 
গুলির নামান্ুসারেই এই সকল যুগ পিরাঁর ও নামকরণ হুয়। 
এক একটী *আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা' সিরা "ত্রিক* ও 

পৃষ্ঠবংশে'র সন্ধিস্থলের সম্মুখে আসিয়া এক একটা 'বাহা! 
অধিআ্োণিকা' সিরাঁর সহিত মিলিত হয় এবং “সাধারণী 
অধিশ্রোণিকা” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

দুঈটী “আত্যন্তরী অধিশ্রোণিক1' সিরার পশ্চাদ্ভাগে 
“কটিশ্রোণিকা” নায়ী ছৃইটা ক্ষুদ্র সিরা যথাক্রমে এক একটা 

'বাহা! অধিশ্রোণিকা" পিরার সহিত এক একটা “আত্যন্তরী 
অধিশ্রোণিক।' দিরাঁকে সংযুক্ত করিয়া রাখে। 

এক একটী “আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা” পিরায় যে সকল 

সিরা রক্ত সংবহন করে, তাহাদের ক্রম এই প্রকার, যখ1--. 

শ্রোণির বহির্দেশ হইতে--উত্তরা ও অধর! “নিতঙ্দিনী' 

সিরা 'আোণিবংক্ষপিকা' এবং “গুদোপস্থিকা” লিরাবলী ) 



-  উত্তরটগ্রবেয়কী সির! 

- অনুমন্তা। সিরা মহামাভৃক1 ধমনী 

অধরগ্রৈবেয়কী সিরা অধিমন্তা সির! 
ধুদ 

অক্ষাধর! সির! ও ধমনী -. 

গলমূলিকা সিরা _-- - - 
চন 

গলমুলিকা সির! 

”. অহাধমনী তোরণী 
অস্তঃস্তনিকা সির! 

পশ্টকান্গা সির। ও ধমনী " 

-- প্ুরোবংশিকা বামাধরা 

যাকৃতী সির! 

'অধর। মহাসিরা 
অধিবুক 4 - অধিবুকীয়। সির! 

- অধরা মহাপ্রাচীরিক1 সির! 

বুক্কসিরা 

অন্ুবুক। সির। 
অধর। মহাসিরা ] 

---*  অনুকটিক! সিরা 

টি, / ॥ দক্ষিণাধিশ্রোণিকা 

ত্রিকমধ্য। সিরা 7 বাহা-_ধমনী ও সির! 

বাম। অধিশ্রোণিকা | দক্ষিণাধিশ্রোণিকা 
আভ্যন্তরী-_ধমনী আভ্যন্তরী ধমনী ও সিরা 
বাম। অধিশ্রোণিকা সি 

বাহা। -ধমনী ২৭২ ৰ দু 
ডু 1 7 দক্ষিণা ওবা 

উহাই ওর্বা ধমনী + । র ধমনী ও সিরা 
রূপে পরিণত 811 %; 

[ অ-খ্রৈবেয়ক গ্রন্থি । ক্ষ- পলোবমনিক! | স্--বুকঘয়। ] (১৯৭ পৃষ্ঠার সম্প্ুখে 





সিরা গন্দিচয়। 

রিকপার্্ হইতে *ত্রিকপুরস্কা' সিরাবলী , ত্রিকাস্থির সম্মখ- 
ভাগে, "গদোপস্থে'র অস্তঃসীম। হুইতে “মধ্যম গুদাস্তিক 

অন্গবন্তিক' 'অন্ুযোনিক1” এবং 'অন্ুগর্ভাশমিকা” ৷ ইহারা 

ধর সকল স্থানস্থিত সিরাচক্র হইতে উৎপয় হইয়া “আভ্যন্তরী 

অধিঞ্োণিকা” পিরায় প্রবিষ্ট হয়। তন্মধ্যে নিয়লিখিত 

মিরাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখ। উচিত। 

(ক) ও লেসুন্ন জিল্লাচিজত (061011701- 
8091 [1555 01 ড61105--১০৫ চিত্র) গুদগ্রদেশে পুজীভূত 

দিরাপ্রতানগুলির ক্রমশঃ মিলনের কালে “উত্তরা গুদান্তিক।, 

“মধ্যম গুদান্তিকা' ও 'অধর গুদাস্তিক1" নামে তিনটা সিরা 
পরিণত হইয়। সাক্ষাৎ এবং পরম্পর! সম্বন্ধে “আভান্তরী অধি- 

শ্রোণিকা” সিরায় রক্ত প্রেরণ করে। এই তিনটা সিরা 

'ককাজ্িকী সিরাবপীর সহিত সম্বন্ধ করিয়া 'প্রতিহারিণী। 

দিরার সহিত্র মিলিত হয়। এই পিরাঁচক্র “অন্ুবস্তিক' 

দিরাচক্রের সহিত সংযুক্ত, স্ত্রীদেহে 'অনুযৌনি-গর্ভাশয়িক' 

পিরাচক্রের সহিত ও সংযুক্ত হয়। গুঁদবেষ্টন' সিরাঁচক্র বাহা ও 
আভ্যন্্র ভেদে ছুই প্রকার। অধিকাংশ দীর্থ সির! পরম্পর 

মিলিত হইয়া “আত্যস্তর গুদবেষ্টন” পিরাচক্র রচন! করে, ইহ] 
বিশেষভাবে অপানদেশের দিকে প্রশ্থত হয়। “আসশ্মিকী' 

সংজ্ঞক সির|সমূহে প্রবি্ই পিরাপ্রতানগুলি বিশেষত!বে 

'পাতিহারিণী' সিরার সহিত এই পিরাচক্রকে সংযুক্ত করে। 
যদি কোন কারণে উহার রক্ত প্রবাহ উর্দামুখে ( অর্থাৎ 
যকৃতের মধ্যে ) যাইতে বাঁধ! পায়, তাহ] হইলে মলত্যাগের 

সময় অপানদেশস্থ সিরাগুলি অত্যন্ত রক্তপুর্ণ হয় ও শেষে 
ফাটিয়া গিয়। রক্তত্রাব ঘটাইয়। থাকে । এই সকল দীর্ঘসিরার 

মুখ “কল!” দ্বারা আবৃত এবং উহারাই 'রক্তার্শ' রোগের 
উৎপত্তি স্থল। 

(খ) শুপাস্ছিক্ত লিক্সাচ্র ক্রু (79057901 
[15,095 01 ড০0৪--১০৫ চিত্র) ভগাস্থিসন্ধির নিয়ে 

উপস্থের মুূলদেশে অবস্থিত । *শিক্নপৃষ্ঠিকা' নামী ছুইটা সিরা 
(ভ্ত্রীদেহে “ভগপৃঠিক।” নামী কতকগুলি দিরা) এবং বস্তিদ্বারে 

, অবস্থিত 'পৌরযগ্রস্থি'র চতুর্দিকের কতকগুলি সিরা একত্র 
হইয়। এই সিরাচত্র নিম্মীণ করে । কতকগুলি সিরাপ্রতান 

উহাকে 'নুবস্তিক' মিরাচক্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে । 

গ) অন্যুব্স্তিক লিলীচক্র (5০5/০91 

১৪৭ 

চ16509 ) বস্তিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থাম করে। উন 
্রীদেহে “অনুযোনিক' সিরাচক্রের সহিত এবং পুরুষদেছে 
“গুদবেষ্টন' ও “ওপস্থিক' সিরাচক্রের সহিত সুংযুক্ত থাকে । 

(ঘ) অন্যমক্বোনিক ও গঙ্ডাশশনিক্ 
সিরাচক্র (05206 7215%49 )-সযোনি ও গর্ভাশয়--এই 
ছুইটী স্থান ঝে্টন করিহ1 অবস্থিত সিরাবলী হুইতাগে বিত্বক্ত 

হইয়৷ “অন্ুযোনিক' দিরাচক্র ও “অন্তগর্ভীশয়িক' সিরাঁচক্র 

নাম ধারণ করে। উহ।র! পূর্ববোন্ত তিনটা মিরাচক্রর সহিত 

সববন্ধযুক্ত। ছুইটা, “অন্থুযোনিকা' নারী সিরা 'অন্ুযোনিক' 
সিরাচক্র হইতে এবং 'অন্তুগভাশয়িকী” নায়ী ছুইটা সির! 
“অন্তুগর্ভাশস্িক' সিরাচক্র হইতে রক্ত সংগ্রহ করিছ! 

'আত্যন্তরী অধিশ্রোণিকা+ সিরাস্ প্রবিষ্ট হয়। 

 সংপ্বা্পনী অপ্িিশ্রোতণিক্তা (0০708102 
11190 ড6109)। এক একটী “ৰাহা! অধিশ্রোণিক।, 

যথাক্রমে এক একটী 'আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিক? পিরার 

সহিত সম্মিলিত হইয়! ছইটা 'সাধারণী অধিশ্রোণিক।' মিরাস 

পরিণত হয়। উহ।রা *ত্রিক' ও 'পৃষ্ঠবংশে'র সন্ধিন্থলের 
সম্মুখ হইতে তির্য্যগগতিতে ভিতরের দিকে যাইয়! চতুর্থ 

ও পঞ্চম “কটকশেক্কা'র সদ্ধিহলের সম্মুখে ও দক্ষিণ 

পার্খে পরম্পর মিলিত হইয়৷ 'এধরা মহাসিরা”য় পরিণত 

হম। 'সাধারণী অধিশ্রোণিকা+ সির। দুইটার মধ্যে দক্ষিণ- 
দিকেরটা গ্রায়ই সরল ও হুন্ব। উহা! “সাধারণী অধিশ্রোণিক!' 
ধমনীর পশ্চাৎ বাহিরের দিকে দৃষ্ট হয়। বামদিকের সিরাটা 

দীর্ঘ এবং তি্যগভত!বে অবস্থিত। উহা প্রথনতঃ “সাপধারণী 

অধিশ্রোণিক।' ধমনীর অন্তঃপার্থে এবং পরে উহার পশ্চাদ্ 

দিকে অবস্থান করে। 

অধরা মহামর। 
অবথন্1] আহবনিনক (ভিত ভ 610০ 0959) 

(১০৩ ও ১০৫ চিত্র) শরীরের নিম়ার্ধের রক্ুসংগ্রাহিণী। 

'নাধারণী অধিশ্রোণিকাঃ নামক সিরাঘ্দ্ধ মিলিত হইয়। “মধর] 
মহাপিরীয়' পরিণত্র হুয়। উহা চতুর্থ ও পঞ্চম কটিকশেরুবাঁর 

নন্ধিস্থলের উপর হইতে মহাধমনীর দক্ষিণপার্খ দিয় উদ্ধীমুখে 

অগ্রসর হইবার নমন্ব ফ্কতের পশ্চ|দ্ভাগে অবস্থিত "গন্তীর 



১৭৯৮ 

( 

পরিখা”তে আশ্রয় লাভ করে। অন্তর উর্ধদিকে "মহ 

প্রাচীরা'কে ভেদ করিয়া! পুর্বোত্ত 'মহাসিরা চ্ছ্র-পথ, 
দিয়া উরোগুহায় প্রন্তত হয় এবং তথ।ধ হৃদয়ধর কলাকোষের 

দ্বারা আচ্ছাদিত হইগা নিম্নদিক হইতে হৃদয়ের “ক্ষিণালিন্দো 

প্রবেশ করে। হৃদয়ের রক্ত যাহাতে এ পিরাপথে প্রতি- 

নিবৃত্ত হইতে না পারে, সেইজন্ঠ এই মগাধমনীর মুখে শঁসর। 
কপাটিকা' বর্তমান থাকে । উহা গর্ভস্থ শিশুর হদথে বিশেষ 

ভাবে কাঁধ্করী এবং সেই অবস্থাতেই অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে 

দৃষ্ট হয়। 

(ব্যতিকর) “উদ্রগুহ।'র নিয়ো্ধ ক্রমে-অধর!1 মহা- 

সিরা'র নম্মুথে--অন্ত্রবন্ধনী'সমূহের মুলদেশ, “দক্ষিণা অনু- 

বৃধণিক।' ধমনী, 'গ্রহণী'র নিয়ভাগ, “অগ্যাশয়ের শীর্ষদেশ, 

“পিত্তবহ আত", 'গ্রতিহারিণী' সিরা, 'অভিষাঁকৃতী' ধমনী এবং 

যকৃতের পশ্চাদ্ভাগ অবস্থান করে। এ পিরার পশ্চাদ্ দিকে 

'পৃষ্ঠবংশ”, দক্ষিণ] “দীর্ঘ! কটিলঘ্বিনী” পেশী, “মহা প্রাচীরা'র 

দক্ষিণমূলদেশ ও অধর! মহা প্রাচীরিক।", “অনুবৃক।, 'অধি- 

বৃক্কিনী+, *অন্ুকটিক।” প্রভৃতি দক্ষিণদিকের সাতটা ধমনী, 

গপিঙ্গলা নাড়ী এবং দক্ষিণ অধিবৃকক বর্তমান থাকে। 

দক্মিণদিকে দক্ষিণ বুক” ও "দক্ষিণ! গবীনী” (01৫৮০) দৃষ্ট 
হয়। বাঁদিকে “মহাঁধমনী', “মহাপ্রাচীরা'র দক্ষিণমূল এবং 

যন্কুতের একদেশ মন্নিবিষ্ট থাকে। 

“সাধারণী অধিআোণিকা" নায়ী দুইটা সিরা ভিন্ন নিম্- 
লিখিত দিরাবলী এই “অধরা মহাসিরা+য় রক্ত সঞ্চারণ করে, 

যথা-_-আটটা "অনুকটিকা', “দক্ষিণ। অনুবৃষণিকা+ (জ্ীলে।কের 

“অনুবীজকোধিক।”) “অনুবৃকা “দক্ষিণা অধিবুক্িনী”, “দক্ষিণা 

অধরপ্রাচী পিক" এবং “যাককৃতী পিরাবলী। 

অন্ুকটিক1 (15811): 56105) সিরা 'পৃষ্ঠবংশে'র 

এক এক পার্খে চারি চাগিটী করিয়া বর্তমান থাকে। 

পৃষ্ঠ বংশের অপর সিরাসমূহ এবং কটিদেশ, পৃষ্ঠ ও 
উদ্রের অধিকাংশ সির! 'এই 'অনুকটিক সিরাগুলিতে রক্ত 

সঞ্চালন করে। 'আরোহিনী অন্থকটিক৷' নায়ী সিরা 

'পৃষ্ঠবংশের' সম্মুখখে উর্দনুখে প্রন্থত হইয়া “অনুকটিকা, 

মিরাগুলিকে 'পুরোবংশিকা' প্রভৃতি সিরার সহিত সধুংক্ত 
ফরে। 

আয়ুর্বেদ সংহিতা। 

অন্কুবৃষণিক। বা অন্ুবীজকোধিকা (453100151০0: 

02250 ০19 ) নামী ছুইটা সির! অগ্ডকোষের পৃষ্ঠ- 

ভাগস্থ পুঙ্ধীভূত সিরাজাঁলের রক্ত ছুইটী 'অগুকোধ-বন্ধনী'তে 

প্রেরণ করে। এক একটা সিবাঁজাল হইতে তিন চারিটা 
দিরা উৎপন্ন হইয়া “বংক্ষণন্থ সুরন্গাপথ দিয়া উর্ধাদিকে 
প্রস্থত হয় এবং ক্রমশঃ ছইটা অন্ুবৃষণিক1 সিরায় পরিণত 

হইত] “অনুবৃষাণক1' নামক ধমনীঘ্য়ের সাহচর্ধ্য সম্পাদন 

করে। উহাদের মধ্যে “দক্ষিণ! অন্ুবুষণিকা” মিরা “অধর! 

মহাপরা'য় এবং "বাম! অগ্বৃষণিক' মিরা 'বাম। অনুবৃক্।' 

সিরা প্রবিষ্ট হয়। ভ্ত্রীদেহে এই হুষ্টটা সিরাই বীজকো ণ্ধয় 
হইতে বহির্গত হইয়া “অন্ুবীজকোধিকা নাম ধারণ 

করে। 
অন্ববুকা (1২6০0121 ৬০5) নামে অপেক্ষাকত স্কুল 

ছুউটা [সরা “বৃক' দয় হইতে বহির্গত হঠয়। 'অনুবৃক্কা" নায়ী 

দুইটা ধমনীর সম্মুখে প্রন্থত হয়। উহাদের মধ্যে বম! 

অনুবুকা” সিরাটা “দক্ষিণ অনু;কা' পিরার প্রায় তিন গুণ 

দীর্ঘ এবং উহ! মহ|ধমনীর সম্মুখ ভাগ উল্লজ্ঘন করিয়। প্রস্থত | 

বাম! অন্ুবুষণিকা বা! "বাম অনুবীজকে।ধিকা', উহা! 

'অধরা মহা প্রাচীরিকা" ও “বাম! অধিবৃক্িনী" নাঙ্গী তিনটা 
দির হইতে রক্ত সংগ্রহ করিরা থাকে । উভয় "নুরু 

সিরাই “অধর! মহাসিরা”য় প্রবিষ্ট হয়। 

'অধিবুক্কিণী (911014521705] 61195) নামে ছইটী সির! 

'অপরিরুকপ্বর হইতে প্রন্থত হয়। উহাদের মধো দক্ষিণা 

“জধিবুক্িনী+ দির| “অধর! মহাসিরা "য় প্রবিষ্ট হয়। 

অধর! মহা প্রাচীরিক! (11)0010101 [21)161010 ০1105) 

নামে ছুই তিনটা পিরা মহাপ্রাচীরিকার তলদেশ হইতে 

উৎপন্ন হয়| উহাদের মধ্যে দক্ষিণের একটা মাত্র সির! 

“অধরা মহাসিরা*ন প্রবিষ্ট হয়। 

যাকতী ([701090 ০109 ) নায়ী কতকগুলি সির! 

যাক্কত রক্তের সংগ্রহ করে। “গ্রতিহারিণী' সির ষে রক্ত 

য্কতে সঞ্চিত করে, উহ) সুক্ম সুঙ্ম নিরাজালছারা সংগৃহীত. 

হয়। উক্ত সিরাজলগুলি ক্রমে তিনটা স্থুল যারুতী পিরায় : 

পরিণত হয়। এ তিনটী পির! শেষে ৪৮৪ অধর! 
মহাসিরার প্রবেশ করে। 



সির! পরিচয় । 

(১০৪ চিত্র) 

হাঁদিকী মূলসির। 

(হৃদয়ের পৃষ্ঠদেশ ) 

মহাধমনী 

সম রদ 7 পক্ষ ঙ পপ ্ 

2 রি এ পা বান ৪৮০০ এ ০ ১ ফুস্ফুসা ভিগ! ধমনা হিসি, সিহত 2 ক রম ১৮ হি 
এঞারীতিঞ স্ ছিল ৮ জু ৬৯১ মিস ১১ পি রা 

১ ০ এ তত ১০৮ | 
রর ১ 

শ শর্া এ ০, ৮. 
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২ : আমুর্বেদ সংহিতা । 

(১০৫ চিত্র) 

শোঁণি, বন্তি, গুদ ও উপগত সিরাবলী 
অধর! মহাসির! ৩ আদ্র 9 ও 

মহাধমনী 

অনুবুষণিকা সিরা ও ধমনী, 
গবীনী (উপরিস্থকন্তিত অংশ) 

সির 
০, 

] -ল্ ও) 

॥ 5 নল 

রঃ 2 4 

্ পাতি ৪ 

১৩ 

ূ 
৮7 | ৫ 

| 
8 

ণ 

৬ 

ূ শ্রোণিবংক্ষণিক1 সিরা 

১ 

ওপস্থিক সিরাচক্র. অনুবস্তিক সিরাঁচক্র। 

( চিত্র ব্যাখ্য। ) 
১। অনুকটিক| সির। ২। অধিশ্রোদিক! সাধারণী সিরা। ৩। অধিশ্রোণিকা আত্যন্তরী সির! ( দক্ষিণ| ও বামা)। 

৪। উত্তরগুদাস্তিক। সিরা । ৫। গুদখেষ্টন পিরাচক্র | ৬। শিশশ্নপৃষ্টিক। পিরা। ৭। পৌরুষ গ্রস্থিবেষ্টন সিরাচক্র। 

৮.। গবীনী (নিয়স্থ কর্তিত অংশ)। ৯। গুদেোপস্থিকা সিরা । ১৯৯ অধিক্লোণিক! বাস্থা সিরা। 



মিরা পন্সিচয়। 

প্রতীহািনী মধাসির|। 
( ১০৬ চিত্র) 

ঞ্রক্তিভাক্িলী কম গা তালা (০7৮৮1 5০15) 
আমাশয় ও পক্কাশয় সম্ভৃত সিরাজালের অন্নরসমি শ্রত 

সিরারজ্র এবং পল্লীচাদ অগ্ন্যাপয়" ও 'পিত্তকোষ" সম্ভৃত 
সিবাজালের রক্ত সংগ্রহ করিয়া! যকৃতে আনয়ন করে। 

অবিশোধিত অক্পরস বিষবৎ, উহ! যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

“মগাসিবায়' প্রবেশ করিতে ন! পারে, তৎসম্বন্ধে মধ্যস্তত1 ও 

প্রহরার কার্ধ্য করায় উহার নাম “প্রতীহারিণী* মহা সর 

হঠয়াছে। এই মণ্াসির! “অভিদা ক গী" ধমনীর সহঠ মাপত 

বা 'অমিলিত অবস্থা “যারুত পি গাণু" সমুতের চতুঃপার্খে 

'জালক' সমুহ রচন1 করে। তাপিশে'ধিত বক্ত যখন *্যাকৃত 

পিগুাণুক* সমূহে পরিপাক প্রপ্ত হন । পিশ্বঙ্গতা লাভ করে, 

তখন মপব কঠক্গুলি পৃথক সি্ঘ ল এ রক্রু সংগ্* কবি] 

'যাক্কত' নিরাবলীর হ্যষ্টি করে, উক্ত 'সরাগুলি শেষে “ধরা 

মহালিরা'য 'মলিত হয়। 'যাকৃঠা' লিগাবলীর পর্ণন| পুবেই 

কৰা হচয়াছছে। 

এ “প্রতীঙা রণী' হাসির চা'র শ্সঙ্থুণী মাত্র দীর্ঘ । 

উহা দ্বিীদ কটকশ-কার সনম দয়! [ত্য গর্তে 

যকতে অভিমুথে গমন করে, এই ঈবন্ত, য় উষ্গার সম্মথ- 

ভাগে “অগ্নাশতের শরীবাদেশ এবং পণ্চাদভাগে অধরা 

মহাপিরা” দুষ্ট হঃ। ধরতে প্রবেশ কারবাৰ পুরব্বেঠ উহা] 

ছু্টটী শাখায় বিভক্ত হয়। হন্মধ্যে দক্ষিণের শাখা 

পিস্তকোষ সম্ভৃত সিরার সহিত মিলত হইয়া যকৃতের 
দক্ষিণপিণ্ডে প্রবেশ করে। বামদিকের শাখা অপেক্ষারত 

দীর্ঘ, উহ] “মধ্যম যকৎ পণ্ডে'র সম্মুখে ও পশ্চাতে ছটা 

প্রশাখ! প্রেরণ করিয়। স্বয়ং বাম যকৎপিণ্ে প্রবেশ করে। 

প্রবেশের পুর্বেই ইহা “পরিনাভিকা" নানী কতকগুলি 

“যোজনী' সিরার সহিত সন্মিলিত' হয়। এই 'পরিনাভিকা" 

যোজনী পিরাবলীর বর্ণনা পরে কর! হুইবে। 

সাধারণতঃ পাঁচটা সিরা প্রধানভাবে এই “প্রতীহারিণী' 

মহাপিরাতে রক্ত সংবহন করে। তাহাদের নাম যথা-- 

“পল্লৈহিকী', এউত্তরাস্্রিকী', “'আমাশয়ক্রোড়িকা"। এঅন্ধু- 

গ্রহপিক।”, ও 'পিত্তকোধিনী' । ইহা! তির “পরিনাভিকা। 

নায়ী যোনী দিরাবলীও উহাতেই রক্ত সঞ্চারণ করে। 
€প্হিক্জীমজিিকা। (5015516 529) (১০৬ চিত্র) 

87 চুক 
১ 

'্ীহবৃস্ত' হইতে তিন চাঁরিটী মূল সিরা সংযোগে গঠিত হইয়া 
কিয়ুন্টরে আনিয়া একটী স্থূল দিরায় পরিণত হয় এবং 

উহা! “অগ্ন্যাশয়ে'র উদ্ধীধারার অনুক্রমে দক্ষিণদিকে কুটিল 

গতিতে প্রস্থত হয়। পথিমধ্যে এই সিরাম "আমাশয় 

হইতে উখিত কয়েকটা পির! প্রবেশ করে। শেষভাগে 
তআাহাম্ণয্ ভতিনকভ1 (15116 ৮8.5:9-6100101016 

৬০০) নায়ী একটা উর্ধমুখী পিরার সহিত মিলনের ফলে 

ইহা বিশেষভাবে স্থলঙ লাভ করে। অনস্তর এঅগ্ল্যাশয়ে'র 

শিরোভাগে “উত্তর:প্রিকী" নায়ী 'সরার সহিত সংযুক্ত হইয়া 

ইহ! “প্রতীকণী" সিরা গঠনে সভায়ত। করে। 

উত্ভল্পাক্িক্' লিলা (50০0010৫০96 
6610 ০10) (১০৩ চিত্র)। ক্ষুদ্র এবং" বুক্দন্ত্রের 

''আবোঠি ভাগ ও মধাভাগ সম্ভবত সরা প্রতান্সমূহ ক্রমশঃ 

পরস্পর মিলিত হইঘা একটী স্কুল পিরাৎ পরিণত হম, 

উঠা “উত্তবান্ধ্কা নান ধারণ করে। এই দিরা ক্রমশঃ 

উদ্ধনুখী শুঠয়া। মন্্রঃুলন্ধনীতে বস্তুত হয়। অনস্তর 

উহা “অগ্র্যাণয়ের তক্রাুদশকে হাশর করিয়া পুষ্ঠভাগে 

'প্লৈহকী" লিখার সঠিত মিলিত হইয়া “প্রতীহারিণা* সিরায় 

পরিণত হয। পাম শহিকা প্রহৃতি কতগুলি সির! ও 

উত্তরা ম্ত্রকা লিখা প্রি হয়। 
প্র লাক (11চ15767 উত৯৩1৮0600 ৩10) 

(১০৬ চিএ) নাম্না সরা 'বৃহদ স্ত্রীর আবে হভাগ হইতে 

রক্ত সংগ্রহ করে। উঠ' আমান যব মণাভাংগর পশ্চাদ্দিকে 

যাইয়। “প্লেচিকী? [সবার সঠিত 'মলিঠ হয়। 

জানমাস্ণয্রজ্জেভা ডু স1(0010215 (৮890171৫ 

ভ্০11) নামী পির 'আমাশয়ে'র “ক্রোড়দেশে অবস্থান 

করিয়া নিজের সন্মুখ 9 পণ্চাদভাগস্থ সিরাসমূহ হইতে রক্ত 

সংগ্রহ করে এবং উহা! “গ্রহণী'র পৃষ্ঠদেশে 'যকদ্বৃস্তে'র 

নিকটে 'প্রতীহারিণী' দিরার প্রবিষ্ট হুয়। 

অবন্ুুগ্র হন্পিক্চ1 (5101 ০2) নারী একটা হুম্ব 

সির! গ্রহণী পার্স্থ কতকগুলি তন্থ সিরা হইতে রক্ত সংগ্রহ 

করিয়া 'গ্রহণী'র নিকটেই 'প্রতীহারিপী" সিরায় প্রবেশ করে। 

সিভিক হ্তি্পী (05960 5610) নারী সিরা 
“পিততকোযে'র পরিনর হইতে আসিয়া পিতজোতের 

পার্থ অবস্থান করে এবং তথান্থ “প্রতিহারিণী দিরার দক্ষিণ 

শাখার প্রবিষ্ট হয়। 



ই? আয়ুর্বেদ সংহিতা 

(১০৬ চিত্র) 

প্রতীহারিণী মহাঁসির। 
(আশয় সমূহের সম্পর্কে দখিত ) 
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খাছ এত 2১৯ 1১০৩5 ৮ দা জা 07 শর. ইডি উট ও হি ১০৬০০ পত্ত আ্োত রি ২ 

বৃহৎ অস্ত 
( আরোছিভাগ ) রি 

( অবরোহিভাগ ) 

ছা---আমাশয় | হ-যকৃৎ। 

1 অগ্সযাশয়। *। গ্রহ্ণীর কর্িতাংশ। ই। 'ধরান্মিকীসিরা ২ উত্তরান্ত্রিকী সিরা। 

&। ক্ষুদ্রান্ত্রগ্রভব পিরাজ।গ। 

[ এক চিত্রে বৃহৎ অঙ্্ের মধ্যভাগ কর্তিত ও অপসারিত করিয়। অগ্যাপগাদি এদপিত হইয়াছে ] 



সির! পরিচয় । 

পল্লিনাভিষ্তা হআোজন্নী (0০0:-4421012051 

(০1:15) নায়ী সিরাবলী “সংবাহিনী' নায়ী শুষ্ক সিরার 

অনুসরণ করিয়। নাভি হইতে উর্দমুখে প্রত্থত হুয় এবং 

প্রতীহারিণী” সিরার বাম শাখায় প্রবেশ করে। উহার 

হুঙ্য হুগ্ম সিরা প্রতানসমূহের দ্বারা সিরাচক্র রচনা! করে এবং 

শেষে উদর পরিসরস্থ সিরাবলী এবং “অধিশ্রোণিকা' সিরা- 

বলীর সহিত 'প্রতীহারিণী' সিরার সংযোগ সম্পাদন করে। 
'জলোদর' প্রভৃতি রোগে াকৃত রক্ত সংবহনের অবরোধ 

ধঘটিলে ধীরে ধীরে এই 'পরিনাভিক1 যোজনী' সিরাবলির 
সহায়তায় আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে আগত সিরারক্তের 

কিয়দংশ দেহের অন্তান্ঠ সিরায় প্রবিষ্ট হয়। অবশিষ্ট অংশ 

উদরগুহায় জল সঞ্চয় করে। শ্মরণ রাখ উচিত যে__এই 
জন্ই এ রোগের জীর্ণাবস্থায় ত্বক নিয়স্থ *উপধ্য' উত্তান 
.সিরাবলী সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় । 

গুষ্টন্বৎস্ণীস্সা নিল্পালী সন্নিবেশ একটু 
বৈচিত্র্যময় | (১০৭ চিত্র) উহার! এক একটী “কশেরুকা'কে 

বাহিরে ও ভিতর হইতে বেষ্টন করিয়া যোজনী সিরা দ্বার! 

পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। বর্ণনার সুবিধার জন্য এ 

সকল দিরাকে পাঁচভাগে বিভক্ত কর! হয়। যথা-_ 

(১) বাহাকাশেরুক পিরাচক্র (13265100651 ড৩:৮০- 

1019,] €৪10053 যে সকল 'সিরাচক্র' 

কশেরুকা'র বাহিরের পরিধিকে ঝেষ্টন করিয়। থাকে, 

উহাদের নাম “বাহাকশেরুক সিরাচক্র' । সন্মৃথে ও পশ্চাতে 

অবস্থান করিয়া এঁ সিরাচক্র সমূহ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
তন্মধ্যে সন্মুখের সিরাচক্র “কশেরুপিণ্ডে'র সম্মুথে থাকে, 
'কশেরু পিগাস্তরীয়' সির! সমুহ উহাতে বিশেষ ভাবে রক্ত 
সধালন করে। পশ্চিম কাশেরুক' সিরাচক্র পশ্চার্দিকে 
অবস্থান করে এবং পৃষ্ঠভাগের পেশীসমূহ হইতে উৎপন্ন 
আধিকাংশ গম্ভীর! সির হইতে রক্ত সংগ্রহ কবে 

(২) আভ্যন্তর কাশেরুক নিরাচক্র (11716517871 

৬ ০:661)12] 60093 18529 ) নামক সিরাচক্র 

নুযুয়াবিবর+কে বেষ্টন করিয়। ভিতরে অবস্থান করে । উহ! 
সুযুয়। কাণ্ডের 'বৃতিকলা;কে বেষ্টন করিয়া থাকে । 

[1650565 )। 

২৪৩ 

(১০৭ চিত্র) 

বাহকাশেরুকা মিরাচক্র পেশ্চিম) 

বাহকাশেরুক সিরাচক্র ( সম্মুখ ) 

[প্ত- ন্ুযুন্স। বিবর। ২1২ ক্সভ্যন্তরকাশেরুর সিরাচক্র ] 

(৩) কশেরুপিগুকান্তরীস্া (1066:-501015191] 

৬০178 ) নামে কতকগুলি দির কশেরুকাপিণ' সমূহকে 

ভেদ করিয়া শরগতিতে বহির্গত হয় এবং উহার! বাহা ও 

আভ্যন্তর সিরাচক্রে প্রবেশ লাভ করে। “সিরাচক্র 

যোজনী' সিরাগুলি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া সিরাচক্র গুলিকে 

পরস্পর সংযুক্ত করে। 

(9) কশেরুচক্রান্তরীয়] (139.51-51661)51 6105) 

নামে কতগুলি সিরা কশেরুচক্রগুলির অস্তরাপস্থিত ছিদ্রপথে 

নির্গত নাড়ীগুলির সহচরী। উহার! বাহা ও আভ্যন্তর 
পিরাচক্রগুলির রক্তসংগ্রহ করে এবং শেষে গ্রীবা ও 

মধ্যকায়ের অভ্যন্তরীয় সিরাবলীতে নিয়লিখিতবূপে প্রবেশ 

করে, যথা-_গ্রীবাকশেরুচক্রাস্তরীয়। সিরাগুলি 'মস্তিক্ষ- 
মাতৃকা” নামক সিরাদ্ধয়ে, পৃষ্টকশেরুকান্তরীদ্না সিরাগুলি 
'পরুকান্গা'খ্য সিরাসমূহে এবং কটিকশেকান্তরীয়। সিরা- 
গুলি “অনুকটিক।' সংজ্ঞক সিরাসমূহে। 

নিলাখগ্ লঙ্মাপ্ড। 



ামুর্নেদ মংহিত। | 
স্পাল্র।ল্ ্সক্রিজ্্জ 

যোড়শ অধ্যায় 

য়া পঞুচয় 

এই অধ্যায়ে রসাংনী ও রসগ্রস্থিসমূ্ের বিষয বণিত হঈবে 

শ্লহ্নাজান্বী (15511101206 ড েলশের 01 [5৮117]1)- 

1170105৯)--যে সকল সুঙ্া সুক্ষ স্বচ্ছ এসপ্রণালা শখ, রোম, 

বঠিন্তক ও তবণাস্থি ভিন্ন শরারের সর্বত্র বিস্তৃত তইদা জলবৎ 

রস মাত্র বন করে তাহাদের নাম রসানী। উহাদের মধ্যে 

যে গুলি অপেক্ষাকৃত সুক্ষ, সেগুলি হুষ্টটী স্বচ্ছ প্রাচীরিকা 
দ্বার! নির্শিত, তণ্তিন্ন অপর সকল রসায়নী সিরাপলীর শ্টা 

ভিনটী সুক্ষ প্রাচীরিকা দ্বারা নির্মিত। সকল রসা্নীই 

দেখিতে মুক্রাগুচ্ছের গ্ঠায় অথবা শিথিল কার্পাস সব্রের 
মত। (১০৯ চিত্র) 

রস ছুই প্রকার--শুদ্ধ ও মিশর । রক্তের যে অংশ 

পাতলা এবং স্বস্ছ, উহ! “লপীকা' নামে পরিচিত। উহা 

সিরাধমনীগুলির সুঙ্ম ও চরম প্রতান সম্ভৃত জালক হইতে 
সর্বদ। ক্ষারত হইয়া শরীরের সমস্ত ধাতুর পোষণ করে এব" 

উহারই অবশিষ্ট অংশ রদাধনী সমূহের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়, 

উহ্াকেই শুদ্ধরস (081৫ 145111)]1) বলা যাঘ। আহারীয় 

পদার্থের সারভূত যে রস ছুগ্ধ ঘ্বতাদির নেহভাগ সংযুক্ত হইয়া 

এবং লসীকার সহিত মিশ্রিত হইয়। 'পয়স্থিনী' নায়ী রসাক়্নী 

শ্রেণীর আকর্ষণে 'রসপ্রপা*়্ প্রবেশ করে, উহ] “মিশ্র রন? 

পায়সের সহিত সাদৃপ্ত থাকায় উঠার নাম পাঘস" (01:10). 

এই ছুই প্রকার রন শেষে হগ্টী “রসকুল্য।' দ্বার! “গলমূলিকা' 

নাম্মী ছুইটী পিরায় গলমূলদেশে প্রবেশ করে, এবং শেষে 
উত্তরা মহাপিরা” পথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। 

এই রদ বিশেষতঃ 'পায়ূস” রদ অসম্যক্ পর্িপক (আমরস) 

অবস্থায় রক্তজোতে প্রবেশ করিলে “সামতা”র সৃষ্টি হয় । 

যে পুলোক্ত আগ্নের রস আমাশয় ও পন্কাশধ্র 

গিরাপগে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া 

প্রঠীহাপণী পিরার প্রবেশ বরে, উহা এস্লে বণিশ 

ছুই প্রকার রন হইতে ভিন | 

এঠ 'রসামনী+সমু5 *সংখা । উহার কক্ষা, 'বক্ষণ' ও 

উদর পভৃতি প্রদেশে লিসীকাগ্রাস্থ' সমূহে প্রবেশ করিয়া 

এ সক্প স্থানের লসীকাখ্য রস উহার 'অভাস্তরে গরবাহিত 

করে। উঠ) এ গ্রন্থিগুলিতে সম্যগ্বপে বিশোধিত (নিবিষ) 

হইয়! নূতন রলাধনী পথে সংবাহিত হয। এই সকল রসাদনী 

বিস্তৃতি লাভ করিয়। পথিমধ্যে অপর রপা্নী সমুহের সহিত 

মিলিত হয় এবং তৎপরে পুর্বের মত অপর গ্রস্থিতে প্রবেশ 

করে। এইপে নূতন রপারনী সমূহ পরস্পর লশ্মেলনের ফলে 

ক্রমশঃ স্থুল এবং অন্নসংখ্যার পরিণত হইয়া শেষে 'রসপ্রপা' 

বা 'রসকুল্য।' দ্বষে প্রবিষ্ট হয়। 

রসায়নীগুলিতেও “সিরা কপাটিকা'র মত ( “লদীকার 

প্রতিনিবুত্তিকে বাধা দেওয়ার জন্ত ) কপাটিকা আছে। 

'রসকুলা।” দ্বয়ের কপাটিকাগুলি অপেক্ষাকৃত পরিশ্ফুট 

একমাত্র রসসংবহনই রসাঁমনী সমূহের কার্ধ্য নহে, ইহারা" 

অভ্যগাদির শোষণও করিয়া থাকে । কোন প্রকার বিষাক্ত 

কণ্টকাদি শরীরে বিদ্ধ হইলে 'রপায়নী' সমূহ এ বিষকে 

লসীক! গ্রন্থিমালায় আনিকা! দেয়। এই গ্রস্থিগুলির বিবরণ 
ও কার্ধ্য নিয়ে লিখিত হইল। 



রসায়নী পরিচয়। 

তশনীক্কা গ্রন্থি আআ ল্লতনগ্রান্ভি (751005956 
019,005---১০৯ চিত্র ) গুঞ্জা (কুঁচ), নিম্বকল বা! শিশ্বীবীজ 

প্রভৃতির মত নানাবিধ আকাঁর বিশিষ্টকতগুলি গ্রন্থি কঙ্ষা। 
ক্ষণ, গ্রীবা ও কর্ণমূল প্রভৃতি বাহাপ্রদেশে এবং উদর ও 

বক্ষঃস্থল প্রভৃতির অভ্যন্তর প্রদেশে মুন্তকন্দ বা মুখার মত 

একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া! "অবস্থান করে, উহাদের নাম “রসগ্রন্থি 

বা লসীকাগ্রন্থি' । উহার] সুক্ষ ন্নাধু নির্মিত কোষের দ্বারা 

আচ্ছাদিত । এই গ্রন্থিমমূহের ক্রোড়দেশে সামান্ত একটু 

থাত থাকে । সিরা, ধমনী ও নাড়ীর হ্ত্রাকার প্রতানগুলি 

এবং রসায়নীসমূহ এ খাত দিয়। রসগ্রন্থির ভিতরে প্র“বশ 

করে। যে সকল রসায়নী এান্থস্থ বিশোপিত রন লইম 

'অগ্ে নঞ্চধালিত করে, উ্ার। গ্রান্থর পবধি -ভদ করণ 

এই প্রকারে ক্রিয়াণ পাধক্য ভেতু রসার়নী 

উঠাদের নাম গ্রন্থি গ্ররেশিন]ী ও প্রস্থ 

অন্ুবক্ষণ যঙ্ধেব সাহাবা 'অবালোকন পারলে 

বহগত হয়। 

হুল প্রকার, 

বিনির্গ তা”। 

এ সকল গ্রন্থব "অভ্যন্তরে স্নান 

সমুহ এবং উঠ্াংদর শান্তরালে শুতন শ্বে*কপিকা পতল 

«ই সকণের মাধ্যে রস 

(নিম্মিত পাাবক। 

'রসজাল্িকা” সমৃ* 

সঞ্চা:ল৩ হইয়। 'নর্বিষত্ব প্রাপ্ত ভয় হগ্াৎ 

প্রকার বিষাক্ত প্দার্থ থাকলে শ্বেত কণক্াগুল্র 

আক্রমণে উহা বিনষ্ট ভয়! যায় এঠণন্তত রসের এ ঝর 

প্রধান রক্ষিত্বরূপ শ্বেত কণিকাগুলি এহ সকল হস্ত 

প্রচুরভাবে বর্তমান । 
যখন কোন বিধাক্ত পদার্থ রসায়নীপথ দয়! শগীরে প্রবেশ 

করে, তখন 'লসীক'গ্রন্থিতেহ তাহার পণ প্রথমে কদ্ধ 

হইয়। যায় এবং সেইখানেই তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য 

বিশেষ চেষ্টা! হইয়া! থাকে | সেই জগ্তই এই “জাসীকাগ্রন্থি' 

সমুচকে শরীরের রঙগক বলা যাইতে পারে। বখনই শর'র 

মধ্যে প্রবিষ্ট বিষাক্ত পদকে বিনাশ ক'রধার ভন্ত 

বিশেষ সংগ্রাম হয়, সেচ সময় সহ সহ গ্রন্থিগ্ড লতে বেদনা, 

শোথ ও ক.ঠিন্ত উৎপন্ন হয় এবং উহাদের আকার বৃ*ৎ 

হইয়া পড়ে। তখন কোন ফোন ক্ষেত্রে খ্রিস্থপ্রবেশনী? 

 ওসায়নী গুপির আকারও বৃহৎ হয। যদ বিষের তীব্রতা 

হেতু গ্রন্থিগুলি উহার বিনাশ করিতে স্মথ না হয়, তাহ 

হইলে গ্রস্থিগুলি পাকিয়! পচিয়! যাঁয় এবং সেইস্থানে পুয় 
উৎপন্ন হয়। 

দু তয়ু। 

রসে কোন 

হত 

হ্লজ্লম্পুইভলটা (15100070900 ) সমগ্র শরীরের 

রসসংগ্রাহিণী ছুইটা প্রণালীর সাধারণ নাম “রপকুল্যাঃ | 
উহাদের মধ্যে বাম দ্িকেরটী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সমগ্র 

বক্ষঃস্থলের ভিতর দি] পৃষ্ঠবংশের উদ্ধদিকে বিস্ৃত। উহা 

সমস্ত শরীরের নিম়!দ্রেব এবং সম্ুখের উত্তরার্ধের বামাংশের 
রস সংগ্রহণ করিয়া! থাকে, এই জন্ট উহাকে "মুখ্য! রসকুল্যা' 

বা কেবল “রসকুল্যা' বল! হয়। ্ 

স্যুহখ্যা ্রনকুভল্যা] (00015015 7090৮) ইহা 

কটিবংন্বর সন্ম,খস্থ 'রস প্রপা হইতে নির্গত হইয়া শরের মত 

স্থল ভুকরে প্রায় অদ্বিঠস্ত পরমাণ দীর্ঘ থাকে পরে ক্রমশঃ 

সঙ্কুচিত হইয়া “মহা প্রাচীরা'র মধ্যস্থ মভাঁধমনীর ছিপ্রপথে 
বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করে। ভ'নস্তর পৃষ্ঠবংশের সম্মুখভাগের 

তনুক্রমে সপের মত কুটিলগিতৈ উদ্ধদ্িকে প্রস্থত হয়। 

শেষে 51 সপ্রম গ্রীবাকশেককার সম্মথে বক্রাকারে 

“আক্সাধর।? ধমনীকে উন্ত্রজ্ঘন করিয়া 'অন্ুমন্তা' ও 'অক্ষাধরা' 

সিরাঁর সংখে।* স্থলে 'গলনু'লিক”” 1সরায় প্রবিষ্ট তয়্। 

(বাতিক) বক্ষঃস্থলে 'ফুস্ফস্' ছ্ায়র অন্তরালে অবস্থিত 

রসকুল্যাপ পামপিকে গিহাণমণপী*, দক্ষিণদিকে পপুরোবাশকা? 

পিণা, সম্মুখে দশিণভাগে “হন্ুনীলকা" এবং পশ্চাদ্দিকে 

'পৃষ্ঠবংশ' দৃষ্ট হয। 

দলিল ক্প-ুলল)া 8150176 1510190006 

1)11৫1)- হর্দাঙ্গুল মাত্র দার্ঘ 2 শরেধিকা পরিমিত স্কুল; ইহ! 
বিস্তৃত অবস্থায় কেবল গ্রীবা মূলে দুষ্ট হয়! উহা “দক্ষিণা অনু- 

মন)” ও “দক্ষিণ! অক্ষাধবা' সিরার সংযোগ স্থলে “গ্রাবামূলিক।' 

স্রায় এাবিষ্ট হয়। তিনটা স্থল রসায়নী পরম্পর সংযুক্ত 

হয়! এই 'রসকুল্যা'য় পরিণত হয়। এ রসায়নী তিনটার 
একটা দন্মিণবাহুর রসান্ননী সমুতের সংগ্রাহিণী, একটা মস্তক 

ও গ্রীবাদেশেব দক্ষিণার্দের রসায়নীগুলির সংগ্রাহিণী এবং 

অপরটী বক্ষঃস্থলে দক্ষিণার্ধে অবস্থিত আমাশয প্রভৃতির 

রসায়নীগুলর সংগ্রাহিণী। এই স্থুল রলাধনী তিনটা কে।ন 

কোনদেহে পৃথগ্ভাবেও পৃর্বোক্ত সিরাসন্ধিতে প্রবেশ করে। 

ঘেখনে এই প্রকার ঘটে, সেই দেহে দক্ষিণা রসকুল)'র 

অভাব হয়। 



(১০৮ চিত্র ) 

আফুর্বেদ সংহিত|। 
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পশু কান্তরালস্থ রসগ্রন্থিসমূহ 

অন্ুঞ্চটিক রসগ্রন্থি সমূহ 

৫1২ অন্ুুমন্ডা সিরা। €1€ অক্ষাধরা পিরা। 



॥. _ ব্রসায়নী পরিচয় 

রসায়নী এবং রসগ্রস্থিসমূহের বিষয় সংক্ষেপে বণিত হইল | 
অতঃপর ইহাদের বিষয় সবিস্তার বল! হইবে। 

তন প্র্পী (0150017770017911 )_ ইহা 'পায়স' 

রসের স্থল আধার | ইহা গ্রথম ও দ্বিতীয় কটিকশেরুকার 
সম্মুখে ও মহাঁধমনীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থ।নকরে। ইহার 

দৈর্থ্য চারি অঙ্গুলী এবং শিশ্তৃতি ছুই অঙ্গুলি, দেখিতে প্রা 

ছোট পটোলের মত । তিনটা স্থল বুপার়নী এই 'রসগ্রপা 

প্রবেশ করে। উহাদের দুটা “কটিমূলিকা* ও একটা 
'আরদ্ধিক” | উহার! মহাধমনীর চতুদ্দিকে অবস্থিত “রসগ্রন্থি' 

গুলি হহতে বিনির্গত। “কটিমুলিক।” নামী ছুহটা রসায়নী 

নিয় শরীরের অর্ধেক অংশের, বিশেষতঃ বস্তি ও বুক 

প্রসৃতির, 'লসীকা' সংগ্রহণ করে এবং "আন্ত্রিকী' নাস 

রসায়নী আম।শয়, পক্কাশয, বককৎ ও প্লীভা প্রভৃতির লসীকা 

সংগ্রহণ করে। 

'পয়স্থিনী' নানী প্রণাঁলীগুলি ভন্ত্রপমৃহ হইতে ছুপ্ধ সদৃশ 
“পাঁয়প' সংজ্ঞক রস সপ্রপায় সংবহন করে। 

এই রসগ্রপা ক্রমশঃ উর্ধদিকে সংকুচিত হইযা “মহা- 
প্রাচীরা'র নিয়ে “মহনী রসকুল্যা'তে পরিণত হয় এবং 

সেইখানে “মহাপ্রাচীরা'র উদ্ধভাগে কতগুলি রসায়নীব 

সঠিত সংযুক্ত হয়। এই বসা'নীগুলি পশুকাসমৃহের 

পশ্চিমাস্তরালস্থ লমীকা শ্রষ্থি ও কুদ্ফুসের অগ্তরালম্থ লসীক৭- 

গস্থি সমূত হইতে বিশির্গত হয়। উক্ত “রসকুল্যা' গ্রীব।মূলে 

'আঙদিলে পুর্বাপেক্ষা কিছু স্তুল হয়, তখন তনটা রসায্ণী 

উহাতে প্রবেশ করে | উচ্ভাদের গাম যথ1--'ব!মা গরীব গুলা? 

উহা! মস্তক ও আ্রীবাদেশের বাম!দ্ধের রসান্ধনা সমূভ্র 

ংগাহিণী, “বাম। বানুমুলা” এবং “বামা উরোমুল।'। 

অগুদশ অধ্যায়। 

যদিও পূর্বে সামান্ভাবে রসায়নীর বিষয় বল! হইয়াছে, 
তথাপি কোন্ কোন্ স্থানের রসগ্রন্থির সিত কোন্ কোন্ 

রসায়নীর কিরূপ সশ্বন্ধ তাহা, বীসর্পের গতি নির্ণয়ের জন্য 

একটু বিস্তৃতভাবে রসগ্রন্থি এবং রসায়নীর বিষয় বলা 

হইতেছে। 

৬৭ 

বাহরসগ্রন্থি ও রলায়নীসমূত প্রধানতঃ পাঁচটা এদেশে 

বিভক্ত, যথা_-শিরোগ্রীব প্রদেশে, হত্তঘয়ে, পদছয়ে, উদয়ে 
৪ বক্ষঃস্থলে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শিরোগ্রীবীয় রসগ্রন্থি ও 

রসায়নীর বিষয় বর্ণনীয়া। 

মস্তকের রসগ্রন্থিগুলি সাতটা বাহ্প্রদেশে দৃষ্ট হয়। 

(১০৯ চিত্র )। যথা 
(১) কুপালন্ম,তিস্ (09০01191091 0101709) 

নামে ছুই তিনটা গ্রন্থি মস্তক ও গ্রীবার সন্ধির পশ্চাদ্- 
ভাগে অবস্থান করে। করোটির পশ্চার্দ দিকে অবস্থিত 

রসায়নীগুলি উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ু। 

(২) গশ্চিক্মক্র্ণিক্ত (5০৪000৮ ১210- 

1 (1,009)--নাঁমে ছুই তিনটা গ্রন্থি প্রত্যেক কর্ণের 

পৃষ্ঠভাগে দৃষ্ট হয়। শঙ্খদেশস্থ উদ্ধগাঁমিনী রসায়নীগুলি 
, এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগেস্থিত রপায়নীগুলি উহাদের মধ্যে 

গরবেশ করে। 

(৩) অগ্রিম কর্শিক্ষ (420৮0002 উচা 

0০107 01015015) নামে ছুই তিনটা গ্রন্থি “কর্ণপালী'র 

সম্মুখভাগে উদ্ধদিকে অবস্থান করে। “কর্ণপাঁলী'সভৃত 
কতগুলি বসাম্না উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

(৪) গু্লঃকশন্যুতিনক্ছ (72০:09610 [4101)- 

2147705) নামে কতকগুলি রসগ্রন্থি এক একটা কর্ণমূলের 

সন্মুখভাগে অবস্থিত থাকে। উহার! ছুই দুইটা করিয়! 

গরাস্থপুঞ্জে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম গ্রন্থিপুঞ্জ উত্তান অর্থাৎ 

উপরের দিকে স্মবাস্থত। উহা ত্বকের নিয়ে কর্ণমূলিক' 

(1১01010) শামক প্রধান পালাগ্রাস্থর পিগের মবাস্থলে 

ৃষ্ট হখ। মস্তক, নেত্রপ্রাস্ত, কর্ণ 9 ললাট হহতে সমাগত 

রসায়নী সমূহ উহার মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় গ্রন্থিপুঞ্ 

'গলবিলে'রপার্খ্দেশে গম্ভীরভাবে অর্থাৎ ভিতরের দিকে 

অবস্থিত। উহাতে নাঁপিকা, তালু ও গলধিল হইতে সমুদূত 

রসায্পনী সমূহ প্রবিষ্ট হয। 
(৫) শ্মৌোহিশহ ( 13000111260): 

(10105) নামে সাত আটটা ক্ষুদ্র রসগ্রন্থি মুখের প্রত্যেক 

পার্খে সনিবিষ্ট থাকে । উহ্ারা তিন স্থানে অবস্থান 

করি! তিনটা নামে পরিচিত হয়। “নেত্রাধর” প্রদেশে 

যে গ্রস্থিগুলি থাকে, সেগুলি “নেত্রাধরীয়' নাম ধারণ করে। 

1/51101010- 



২০৮ 

কগোল দেশে স্ক্কশীর বহির্ভাগে স্থিত দুই তিনটা গ্রস্থ 
“কপোলিক+ নামে অভিহিত হয় এবং উহার নিয়ে 

'তধোহম্ু'র পার্শদেশে যে কয়টা গ্রন্থি অবস্থান করে, 

তাহার! হন্থুপার্থিকা' নামে পরিচিত হয়। নেত্রপুট, 

নেত্রবর্খ। গণ্ড, মাস! এবং মুখ হইতে উত্থিত রসায়নী 

সমূহ উহাদের মধ্যে এবেশ করে। ইহা ভিন্ন এ স্থানে 

ছুই তিনটা গম্ভীর রসগ্রন্থি হনুকুত্ত' ও 'হনুকুটে'র অন্তরা, 

বর্তমান থ|কে, উহাদের মধ্যে মুখ, নাসা এবং গলবিলের 
রসায়নীগুলি প্রবেশ করে। 

(৬) জিত্বাস,নিনক (141101021 1451771)11- 

আত্মর্ষেদ সংহিতা 

01289 )-_নাঁগে ছই তিনটা ক্ষুদ্র রসগ্রস্থি জিহ্বা সূল, 
চিবুক ও 'িহ্বাকতিকাখ্য' পেশীঘয়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
জিহ্বামুলস্থ কতগুলি রসায়নী উহাদের মধ্যে গ্রাবেশ 

করে। 

(") গলললিজ্নঞ্পশ্ণি মা (1২6৮101)147 001 

[+10)1)101051709)--নামে ছুই তিনটা গ্রান্থ এসনিকার 

পম্চাদ্ভাগে অবস্থিত। উহারা নাসা ও 

কতকগুলি রসায়নীর রস সংগ্রহণ করে। 

গল'বলেন 

পূর্বোক্ত সকল রসগ্রন্থি হইতে বহির্গত র1|নীমমূহ 

'গম্ভীরগ্রীবিক+ নামক রসগ্রস্থিসমূহে প্রবিষ্ট হয়। 

( ১০৯ চিত্র) 

শিরোতীবীয় রসগ্রস্থি ও রসায়নীসমূহ 
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| রসায়নী পরিচয় 

গ্রীবাদেশে হুইপ্রকার রসগ্রস্থি, উত্তান অর্থাৎ উপরিভাগে 

অবস্থিত এবং গম্ভীর অর্থাৎ ভিতরের দিকে অবন্থিত। 
(১০৯ চিত্র) তন্মধ্যে-_ 

(১) উভ্তভান্নগ্রীন্িকচ (9006:90191 061দ1- 

091 1451701)17-515095 ) নামক গ্রন্থিগুলি তিনভাগে 

বিভক্ত, যথা__হম্বধরীয, কণ্টিকোত্তর এবং পুরৌগ্রীবিক | 

(ক) ভব্বন্খীযত (১01)-1007501112515 1451701)10- 

81175 ) নামে পাঁচ ছয়টা রসগ্রন্থি হন্ুকোণের নিয়দেশে 

'হস্বধরীয়' লালাগ্রস্থির সম্মগভাগে 'অবস্থ।ন করে। জমধ্য, 

নাপাপার্খ, গণ্ড, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ এবং দত্তবেষ্ট হইতে 

সমাগত রসায়নীসমূহ উঠাদের মধ্যে প্রবেশ করে। 
(থ) কটিক্োজ্জব্ €( ১0)-12701)01 0£ 

58191217010 [451710017-212705 ) নামক ছুই তিনটা 

রসগ্রন্থি কনণ্ঠিকাস্থির উপরিভাগে মধ্যরেখার উভয়পার্ে 
বর্তমান থাকে, উচ্নার। জিহ্বা গ্রভাগেপ্ন এবং মুখাভ্যস্তরের 

রসায়নীসমূহের লসীকা সংগ্রহ করে। 
(গ) গুক্রোগ্রীতিক্ ( 41169171017 001751021 

[45100017-219005 ) নামক অনেকঞ্চলি রসগ্রন্থি 'মন্তা"- 

পেশীর সম্মুখে 'অধিমন্তা' সিরার উভয় পাশ্বে? মন্তাদ্ধয়ের 

মধ্যভাগে এবং ক্লোমনলিকার উভয়দিকে অবস্থান করে। 

পূর্ব্বোক্ত কর্ণমূল ও কপোল প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত 

রসায়নীসমূহ এবং গ্রীবাগত কতগুলি রসায়নী উহাদের 

মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। 

(২) গজ্জীব্গ্রাহিস্ত (1০০1) 0০1৮102] 

1,101017-0101595 ) ন।মক প্রা বিশ পঁচিশটী রসগ্রস্থি 

গ্রীধাদেশে গম্ভীরভাবে অবস্থিত । উহার! মন্তাখ্য পেশী 
ও গম্ভীর প্রাবরণী দ্বারা আবৃত হইয়া গ্রীবার উভর়পার্খে 

£অনুমন্তাঃ সিরা এবং “অস্তমণতৃকা” ধমনীর অনুসরণ করিয়া 

'গলবিল' পধ্যন্ত বিস্তৃত থাকে । করোটির বহিদে শের, 

করোটিগুহার অভ্যন্তরের এবং গ্রীবাদেশের যাবতীয় রসায়নী 
এই গ্রন্থিগুলিতে সংযুক্ত হয় । 

অনস্তর এ সকল গ্রন্থি হইতে বহির্গত সমস্ত রসায়নী 

ক্রমশঃ পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়। গ্রীবামুলের এক এক 
পার্থেছই তিনটা স্থূল রসায়নীতে পরিণত হয়। উহার 

বথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম রসকুল্যাতে প্রবেশ করে । 

8৬৯ 

উদ্ধাশাখীয় রসগ্রন্থি ও 

রসায়নীসমূহ।" 

এক একটা উর্ধশাখায় ছুই প্রকার রসগ্রন্থি আছে। 

কঙগুলি উত্তান এবং কতগুলি গম্ভীর । (১১০ চিত্র ) 

উত্তান রস্রন্থিগুলি “কুর্পরে'র অস্তঃসীমায় ও] অংসদেশের 

সন্মুখভাগে বর্তমান থকে, উহাদের মধ্যে কুর্পরাস্তরিক 

(901)7-0:0৩1)162 1+5107100-21500 ) নামক একটা 

ব৷ দ্রইটী গ্রস্থি 'কুর্গরসদ্ধি'র উপরে “অন্তর্বাকা, নামী 

সিরার পার্খদেশে দৃষ্ট হয়। কর ও প্রকোষ্টের অস্তঃসীমায় 
অবস্থিত কতগুলি উত্তান| রসায়নী উহাতে প্রবেশ করে। 

ংসাম্তরিক (1)61698960-960915] [45 101017-5129009) 

নামক একটা বা ভুইটা গ্রন্থি 'অংসচ্ছদা' নায়ী পেশীর 

অস্তঃসীমায় সন্মথভাগে দৃষ্ট হয়। অংসদেশস্থ কতকগুলি 

উত্তান1 রসায়নী উহার মধ্যে লসীকা দংবহন করে। 

স্চল্কাভ্ভল্রীয (8৯11125 1510000-21503) 

নামে কতগুলি গম্ভীর রসপ্রস্থি এক একটা “কক্ষ! দরীতে 

এবং উহার সমীপে দৃঈ হয়। উহার! প্রায় 'কক্ষাধরা” 

নাম়ী সিরা ও ধমনীর অনুক্রমে অবস্থিত এবং “উরশ্ছদা। 
পেশী দ্বার আচ্ছাঁদিত। 'অক্ষকাস্থির নিয়েও কতকগুলি 

“কক্ষান্তরীয়' গ্রন্থি পেশীদ্বার৷ আচ্ছাদিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। 
এই গ্রন্থিগুলিতে বক্ষঃস্থলের সন্মুখভাগ ও স্তন হুইতে 
সমুদ্ভূত রসায়নীসমূচ প্রবিষ্ট হয । বাহু, অংস ও বক্ষঃস্থলের 
সম্ুখভাগের যাবতীয় রসায়নী “কঙ্গান্তরীয়' রসগ্রস্থিগুলিতে 

গ্রবেশ লাভ করে। 'কক্ষান্তরীয়+ গ্রন্থিসমূহ হইতে বহির্গত 
রসায়নীগুলি ক্রমশঃ পরম্পর মিলিত হইয়া গ্রীবামূলের 
এক .এক পার্খে ছুই তিনটা করিয়া স্থল রসায়দীতে 
পরিণত হয় এবং পূর্বোক্ত “শিরোগ্রীবীয্ স্থল রসায়নী- 
গুলির সহিত একত্র হুইয়! রসকুল্যাদ্বয়ে প্রবেশ করে। 

কোন কোন দেহে ইহার! পৃথকৃ ভাবেও পূর্বোক্ত সিরা- 
সন্ধিতে প্রবেশ করে। 



২১৩ আমুর্ধেদ সংহিতা 

(১১০ চিত্র) 

উর্ধশাখীয় রমগ্রন্থি ও রসায়নীসমূহ । 
উত্তানগ্রীবিক ও অংসাস্তরিক গ্রস্থিমাল1) 7২ 

অধংশাখীয় রসগ্রন্থি ও রসায়নী | 
এক একটা অধঃশীখায় উত্তান ও গন্ভীর__-এই দুই 

প্রকার রসগ্রন্থি আছে। (১১১ চিত্র) উহার 'জান্ুপুষ্তিক' 

থাতে, “অন্থবংক্ষণীয়' ছিদ্রের চতুর্দিকে এবং বংক্ষণ দেশে 
অবস্থিত। 

জান্যুপু্টি্ (501913551 75105781579) 
নামক রসগ্ছিগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় সর্বসমেত 
ছয় সাতটা তন্মধ্যে চািটী বা পাচটা উত্তান, উহার “জানগু- 

পৃঠিক* খাতে মেদঃপিও দ্বারা আর্ত হইয়! জঙ্ঘার পশ্চাদ- 

1দকের রসারনীসমূহ হইতে 'লসীকা” সংগ্রহ করে । অবশিষ্ট 

একটা ঝা হুইটা গ্রন্থি জানুদপ্ধিকোষের পৃষ্টভগে গভীরভাবে 

২ লও দুর ০ টি 5 ০ ২২১ 

০9 বি 
/ / কপ 20৭ 0 ন্ 

6 রি 4 ৰা ১৫ র্ ং 

পা (৫ / রা গে 

/ ০ ৮9৮, //1 
রশ ৪২ ৮3৯5 ৯ ু রর টি 

) এ পির নি ্ 5 টি রা 1১২৯২৯১২১২২ 
 ৃ ঠা ॥) তি টা 

২ ঠা ] $ ।$) 
২ 

উর 

প, 

রশি ই রঃ 

ষ্ ই হতে ৯৯৭ ২ 
৯১, ৯ ৬১-৫টি ৯৮ রি সি ১ 

৯ এ ৯ রর নাত 
চ্ চর সর 

টু এ চর চর এ 

৯৯৬১ ৯৯৬২১ বর ১ কপ 

* ৮ সস ৯ 
এ চি 

রঃ টি ঠা 
[5 

[ 

খু 

| 1১-৯ ১২ ২ 
& 
প্র 11 2 

1 
2 

কুর্পরোত্তরোক গ্রন্থি 

£পরিসনীর রসি 

অবস্থান করে। যে সকল রসায়নী 'জানুসন্ধি'কে ঝেষ্টন- 

করিধা থাকে, উহার! প্র গ্রস্থিতে প্রবেশ করে। এই 

সকল গ্রপ্থি হইতে বহির্গত রসায়নীগুলি প্রায় 'ও্বা' 

নারী সিরা ও ধমনীর অনুসরণ করি! 'গম্ভীর-বংক্ষণীয়' 

রসগ্রন্থিগুলিতে প্রবেশ করে । 
অন্যুবহক্ষণীস্ত (9910-105011021 1510100- 

518,0005) নামে পীচ ছয়টা বসগ্রন্থি 'বংক্ষণে*র নিয়ে উক-. 
সূলের সম্মুখে “অনুবংক্ষণীয় ছিত্রের' চতুদ্দিকে বর্তমান থাকে । 
উহাদের তিন চারিটা উত্তান এবং ছুই তিনটা গম্ভীরভাবে 

অবস্থিত । শিশ্প, অণ্ডকোষ এবং অধঃশাঁখ! সম্ভূত অনেক 

রসায়নী উহাদের মধ্যে গ্রবেশ করে। 



(১১১ চিত্র) 

অধংশাখীয় রসগ্রন্থিসমূহ 
রসায়ন। 

বংক্ষণীয়ও অন্ুবংক্ষণীয় রসগ্রন্থিলণুহ 

দীর্ঘে/ত্তান! সিরা এবং উহার উভয়পার্থে 1 
ওবাঁ রপাক়ণীনমূহ:1 

দীর্ঘোত্তানা সিরা 
উভয় পার্খে জঙ্খাগতা রসায়ণ 

411 :101451) 11 

শিগাদি সম্ভৃত রসায়নীসমূহ 

২১১ 
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লহগুক্ষী্ -:(10050500] [551001005181205 ) 

নামক রসপ্রান্থগুলি 'বক্ষণিকা” নামী স্নাঘুরজ্জুপর অনু ক্রমে 

তির্ধযগ্ভাবে 'অবস্থথন করে। ইহাদের কতগুলি উত্তান ও 
কতগুলি গম্ভীর । ইহার! সংখ্যায় দশ হইতে বিশটা পর্যন্ত 
দৃষ্ট হয়। গুদ, উপস্থ, বৃষণ, নিতথ্ধ প্রতৃতি স্থানের ও 

অধঃশাখার অনেক রসায়নী উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। 

উদরের নিয়র্ধ পরিসরের রসায়নী গুলিও এই সকল গ্রাস্থৃতে 
প্রবিষ্ট ধ্ধঘ। স্মরণ রাখা! উচিত থে চরণক্ষতাদি হইতে 
উদ্ভুত বীসর্পবিষ এবং শিক্শক্ষত।পি হইতে উদ্ভূত ফিরঙ্গ বিষ 
ও অনুবংক্ষণীয় প্রভৃতি প্রথমে “বংক্ষণীষ” গ্রস্থিমাপায় 
প্রসর্পিত হয়। ৃ 

কোন কোন দেহে গৃথবপাদ্বারেও একটা রসপ্রন্থি দৃষ্ট 
হয়, কিন্তু উহার কোন স্থিরতা নাহ । 

আয়ুর্ধ্ধেদ সংহিতা 

'বংক্ষণীয়' গ্রস্থিমূহ হইতে বহির্গত রসায়নীগুলি বংক্ষণ- 
দরী' পথে “ওধ্বী” নামী সিরা ও ধমনীর অনুসরণ করিয়া 
'উদরগুহা*তে “বাহ্ অধিশ্রোণিক' নামক রসগ্রহ্থিসম হে 
প্রবেশ করে। উহাদের বিষয় পরে বল! হইতেছে । 

ওঁদধ্য রসগ্রন্থি ও রসায়নীমমূহ। 
তু হত (419001001005] 1+177105-21251709) নামক 

রসগ্রান্থসশুহ প্রায় অসংখ্য ও ছুইভাগে বিভক্ত । উহাদের 
অনেকগুাঁল “পরিসরীয় (6200621 1551001)5-7515005) 

এবং অনেকগুলি “আশায়ক' (৬ 15০979,1) | পরিসরীয়গুলি 

প্রকার । “আশফ্িক'গুলি 

থাকে । যাবতীয় “ওদর্ঘ্য 

বাহ ও আভ্যন্তর ভেদে ছুই 

কেবল মানত আভ্যন্তর হইয়। 

(১১২ চিত্র) 

আধশ্রোণিক রসগ্রন্থিসমূহ 
মহাধমনী ও তৎসম্মূখস্থ রসপ্রস্থি 

অধর! মাসির! 

সদ এ ১৩- 
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চট পরশ 
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বস 

২।২-_অধর অধিশ্রোণিক নামক রসগ্রস্থিসমূহ 

রি * 

শেসিরিত টে 
নাহ এমএ ধু শৈ 
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৩1৩-_অধিশ্রোণিক। সাধারণী ধমনী । ৪---বস্তিসভূত রসায়নী মাল! । 



রসায়নী পরিচয় 

রসগ্রস্থি “মহাঁধমনী' ও উহার কাগ্ডশাখাগুলিকে বিশেষভাবে 

অনুসরণ করিয়া থাকে। কতকগুলি রসগ্রস্থি অন্তান্ত শাখা- 

প্রশাখাকেও অনুসরণ করে। 'পরিসরীয়' গ্রন্থিগুলি যে যে 

শাখাধমনীর অনুমরণ করে, সেই সকল ধমনীর নামানুপারেই 

উহাদের নামকরণ হইয়া থাকে । “আশয়িক' গ্রন্থিগুলি 

প্ব স্ব আশয়ের নামানুসারে পরিচিত হয়। এই গকল 

রসগ্রস্থির মধ্যে যে গুলি প্রধান, কেবল সেই গুলির নিষয়ই 
বিশেষভাবে বণিত হুইবে, যেহেতু কতগুলি গঁদর্ধ্রোগের 

সম্প্রাপ্তি পরিজ্ঞানের জন্য উহাদের জ্ঞান আবশ্তক বাহ্ 

“পরিসরীয়' রসগ্রন্থির মধ্যে বর্ণনার বিশেষ প্রয়োজন নাই 

আভ্যপ্তর রসগ্রন্থির মধ্যে “উত্তর অধিশ্রোণিক”, অধর 

অধিশ্রোণিক* এবং “অন্ুকটিক' এই তিনটা প্রধান, 

উহাদের বিষয় যথাক্রমে বলা হইতেছে । (১১২ চিত্র) 

, (১) উভ্ল্প অধিত্োপশিক (0129৩. 
€৫ [১০110 [+071)10-1515005 ) নামক আট দশটা স্থল 

রসগ্রন্থি জঘনোদদের 'মহাধমনী' ও অধ? মহাপসিরার, 

অনুক্রমে অবস্থিত । অধঃশাখা, বংক্ষণ এবং উদরের পরিসর 

ভাগের রসানীগুলি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। উপস্থের 

মুলদেশ, বস্তি, যোনি ও গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন কওগুলি 

রসায়নীও & সকল রসগ্র্থতে লসীক' সংবহন করে। 

(২) অধ্রন্প অধিশ্গোণিক্ত (01090৮ 
1০151৩ 145101)1-218009 ) নামক রসগ্রপ্থিগুলি সংখ্]াম় 

অনেক, উহার! বস্তিগুহার মধ্যে অবস্থান করে। বন্তিগুহার 

পরিসর, গুদ, বস্তি ও মৃলাধ।র প্রভৃতি স্থান হইতে উদিত 

রসায়লীগুলি প্রধানতঃ এই গ্রস্থিগুপিতে প্রবেশ করে। 

অন্মুকটি-ক্ (14010901210 1+911)1)00-012705 ) 

নামক অপংখ্য প্রা রগগ্রন্থি “কটিবংশে'র সম্মুখে 'মহাধমনী”র 
চতুর্দিকে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোস্ত রসগ্রন্থি হইতে বহির্গত 
রদায়নীগুলি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল 

রসগ্রন্থি হইতে যে সকল রসায়নী বহির্গত হ্য়, উহার 

'রসপ্রপা' য় প্রবেশ করে। 

আশম্শনিক ল্লগ্রন্থি লহম,হ (155০:21 
1+9100010-212005 ) “মহাধমনী”র “র্রিধারা নানী 

অক্ষশথা, “উত্তরাস্ত্িকী, ধমনী এবং “্অধরান্ত্রিকী” ধমনীর 
অনুসরণ করিয়া থাকে | ত্রিধারার তিনটা প্রধান শাখার 

২১৩ 

নামানুসারেই এর সকল গ্রস্থি যথাক্রমে *অভিযাক্কত' 'অভ্যা- 
মাশয়িক' ও “অভিগ্নীহিক' নামে পরিচিত । যে সকল 

রসগ্রন্থি “আস্ত্রিকী” ধমনীদ্বয়ের অন্থুদরণ করে, উহার! 

“মন্ত্রূল বন্ধনীর অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং “উত্তর অস্ত্রমূলিক 
ও 'অধর অন্ত্রমুলিক' নামে প্রসিদ্ধ | 

অঅভ্ন্বাক্কত (76102610 151771011-012009) 

নামক অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রসগ্রস্থি গ্রহণীর নিয়নভাগে ও 

যক্কতের মূলদেশে অবস্থান করিয়া সাধারণতঃ যাকুত সাযনী- 

গুলির রূস সংগ্রহ করে। | 

জ্মভ্ডান্মাস্পহ্িক্ (09900 

21109 ) নামে রগগ্রস্থিগুলি সংখ্যায় অনেক।. উহারা 

আমাশয়ের উপর ও নিয়দেশে অবস্থান করে এবং আমাশয় 

সম্ভৃত রসায়নীসমুহ হইতে লসীকা! সংগ্রহ করে। 
অন্ভডিীহিক্ত (510101710 15510017-515009) 

নামক রসগ্রস্থিগুলি অগ্ল্যাশয়ে উর্ধাধারার 'অনুক্রমে প্রীহমূল 

পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রীহা ও অগ্র্যাশঘ হইতে উ্িত রসায়নীগুলি 

প সকল-গ্রন্থিতে প্রবিষ্ট থাকে । 
অসক্্রক্মনিনন্ (৩০501762110 1+1211017-2180- 

05) নামক রসগ্রন্থিগুলি সংখ্যায় প্র।য় দেড় শত। যে সকল 

'রসায়নী পর়স্থিনী' অস্ত্রপমূভ হইতে সেই রস আকর্ষণ করে, 

তাহার! এই সকল রসগ্রন্থির মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহাদের 

মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া রস প্রপায় প্রবিষ্ট হয় (চিত্র ১০৮)। 

স্মরণ রাখ! উচিত যে--ওদর্য্য ক্ষয়রোগে এই সকল রসগ্রন্থিতে 

বিশেষভাবে বেদনা, শোথ, এবং কাঠিন্ত উৎপন্ন হয়। 

আদ্রিক জরাদিতেও অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। 
বাহা পরিসরীয় ওদর্ধয রলায়নীর মধ্যে ষে গুলি নাভির 

সমূহে নিয়ে থাকে দেগুলি “বংঙ্ণীয়' গ্রন্থিসমূহে এবং নাভির 
উর্ধত!গস্থ রসায়নীগুলি বক্ষঃস্থলের অন্তঃপরিসরীয় গ্রস্থিসমূছে 

প্রবেশ করে। কটিপৃষ্টস্থ রসায়নীগুলি পেশী সমূহ ভেদ 
করিয়। উপরের মধ্যস্থিত 'অনুকটি ক” রসগ্রন্থি সমূহে প্রবিষ্ট 

হয়। 'াভ্যন্তর পরিপরের রসায়নীগুলি যথাসম্ভব “তাধি- 

আোণিক' প্রত্ৃতি অস্তঃপরিসরীয় রম গ্রন্থিসমূহে প্রবেশ 
করে। যাবতীয় “আশয়িকা রসাঁয়নী সমূহ আশয়গুলিকে 
পরিবেষ্টন করিয়! যথাপস্তব পূর্বোক্ত “আশিক নামক 
গ্রন্থিগুলিতে গ্রবেশ লাভ করে। 

1510100- 
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উরস্য রমগ্রন্থি ও রসায়নীমমূহ। 
ইহারাও “পরিসরীধ' ও 'মাশযিক” ভেদে ছুগ প্রকার 

পরিসরীয়গুলি আবার বাহা ও 'ম।ভ্যন্তর ভেদে দ্ুই গ্রকার। 

“আশয়িক'গ্ুপি কেবল মাত্র আভ্যন্তরই হইয়া থ।কে। 

কতগুলি পাহ্ পরিসবীয় রসগ্রস্থি বক্ষঃস্থলের সম্মগভাগে 

আশস্থান্্করে। “কক্ষান্তরীয় এবং 'অঙ্ষকাধণীয়' রসগ্রন্থিগুলি 

বক্ষঃস্থপ ও বাহুর সন্ধিষ্থলে দৃষ্ট হয, উহ্নাদের বিষণ পূর্বেই 
বর্ণিত হহয়াছে। বক্ষস্থলের সন্মুখভাগে যে সকল পাহা 

রস'়্নী অবস্থান করে, উহাদের অধিকাঁঁশ এবং কতগুলি 

অভান্তরস্থ রসাঁয়নী এই সকল রসগ্রন্থিতে প্রবিষ্ট হয়। 

সত্রীদেহে স্তনপরিসরস্থ কিঞ্চিৎ স্থল রসীয়নীগুলিও এ সকল 

রসগ্রন্থিতে প্রবেশ করে । বক্ষঃস্থলের আভ্যন্তর পরিসরের 

রসায়নীসমূহ 'শাভ্যন্তর রসগ্রন্থি গুলিতে প্রবেশ লাভ করে। 

ব্ক্ষঃস্বলের আত্যন্তর-পরিপরীয় রসগ্রন্থগুলি তিন- 

প্রকার। যথা-_ 

(ক) উব্লঃফ্নক্চপ্পাশ্রি ব! উপপশুকাস্থরালীয় 

(5661170510৫ [1)050221 উএাতচাচি 1791300)] 

51:১1105 )-_-এই রসগ্রন্থিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । উহারা 

উরঃফলকের উভর পার্থে অবস্থিত ও অন্তঃস্তনিকা নায়ী 

ধমনী। অনুক্রমে এক এক পার্খে পাঁচ ছঘ্টা ইহারা 

উপপশ্কার অন্তরালে অবস্থান করে। স্তনদ্ধ় হইতে 

সমুখিত কতগুলি রসায়নী, নাভির উর্ধভাগে স্থিত উদর 
পরিসরের রসায়নীসমূহ এবং বক্ষঃস্থলের গম্ভীর রদায়নীগুপি 

উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। ননস্তর উক্ত রসগ্রান্থি হইতে 

বহির্গত রসায়নীগুলি ক্রমশঃ পরম্পর মিলিত হইয়া দুইটা 
অপেক্ষাকৃত স্থল রসায়নীতে পরিণত হন এবং শেষে 

“রসকুলা দ্ধয়ে প্রবেশ লাভ করে। 

(খ) গ্ুু্ঠলৎ্স্ণপ্পাম্গ বা পশুকান্তরালীয 
([077651009562] [4510010)107212005 ) নামক রসগ্রস্থিলমূহ 

পৃষ্ঠবংখের উভয়পার্থে পশুকাসমূহের তাস্তর/লে দৃষ্ট হয়। 
এক এক পার্খে উহাদের সংখ্যা দশটা অথব। বারটা । 
পৃষ্ঠদেশহথ রসায়নীগুলি পৃষ্ঠভাগের পেশীজাল ভেদ হরিয়! 
এ সকল রসগ্র তে" প্রবেশ করে এবং গ্রন্থি হইতে 

সংহিতা 

বহির্গত কযেকটী অপেক্ষাকৃত স্থুল রসায়নীতে পরিণত হয় । 
ইহ|র] শেষে 'রসগ্রপ?' ব। “রসকুল্য।' ছয়ে প্রবেশ করে। 

(গ) "অভ? *শাক্রীল্পোভ্ল্ (0)1510171520177015 

145171101/-21হ08) নামক রসগ্রস্থিগুলি “মহাপ্রাচীরা' 

নামী পেশীর সম্মুখে, পশ্চাতে এবং উভয়পার্থে অবস্থিত। 
উক্ত পেশী হইতে এবং যরুতের পৃষ্ঠভীগ হইতে উখিত 

কতগুলি রসায়নী উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই সকল 

গ্রন্থি হইতে বহির্গত রপায়নীগুলি পর্ব্বেক্ত ওঁদর্ধ্য গ্রহ্থিসমূহে 

যথ|সম্তব প্রবেশ লাভ করে। 

'উরোগুহার আশয়িক রসগ্রন্থিগুলি তিন প্রকার 

যণা_-মগ্রিমফুস্ফুসাস্তরীয়,। পশ্চিমফুস্ফুপাস্তরীয় এবং 

অধিক্লেমক। 

অগ্রি ন্ুস্কুলাভ্ভক্ীস্ত ( 40651191 716- 

010361156.]1451001)15-510705 ) রসগ্রন্থি সমুহ ফুস্ফুস- 

দ্বরের অস্তর/লে “তোরণী মহাধমনী'র উপরিভাগে কাওসিরা 

ও ক1গধমনীর নিকটে অবস্থান করে। বাঁলগ্রৈবেয়ক গ্রন্থি 

এবং হ্ৃৎকোষ হইতে সমুখ্খত কতকগুলি রসায়লী উহাদের 

মধ প্রবেশ করে । উহাদের মধ্য হইতে বহির্গত রসায়শী- 

গু!ল “অধিকোমক' নামক রসগ্রন্থিলমূহে প্রবেশ করে। 

সশ্চিমিকুস্ফুজ্পান্তলীক্ (0০56০11016- 
0116,5111)6,1 1+17)1010-1101105) নামক রসগ্রন্থিগুলি হং- 

কোষের পশ্চাতে "অবরোহিণী” মহাধমনী এবং অন্ননলিকার 

চতুর্দিকে অবস্থান করে। হৃৎকোষ এবং অনননলিক] হইতে 
উখ্খিত কতকগুলি রসাধনী এ সকল রসগ্রঙ্ছিতে লসীক। 

সংবহন করে। রসগুন্থি হইতে বহির্গত রসায়নী গুলি প্রায় 

দীর্ঘ উক্ত রসকুল্যাতে প্রবেশ করে। 

অরন্বিজেোগামক (19.01060-0:0910007121 

[511)1)17-2100109 ) রসগ্রন্থিগুলি সংখ্যায় অনেক এবং 

নানাবিধ আকার বিশিষ্ট (১১৩ চিত্র)। উহারা ক্লোম- 

নলিকার উভয়প|র্থে' এব উহার কাওছয় ও শাখা গ্রশাখ! 

সমু হব চাকিদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। উহাদের মধ্য 

যেগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সে গুলি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র “ক্লোম- 

কাঙ্িকার সঙ্গে ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যাবতীয় 
“অধিক্লোমক+ রসগ্রন্থি “ক্লোম', ফুস্ফুস ও হায় হইতে 

সমুদ্ূত রনাস্মনীগুলির লসীক! সংশোধিত করিয়া থাকে । 
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' এই সকল গ্রন্থি হইতে বহির্গত রসায়নীসমূহ ক্রমশঃ ছুইটা বাসিগণের দেহে এই সকল 'অধিক্লোমিক' গ্রন্থি কৃষ্তাত ও 

স্থল এসারনীতে পরিণত হয এবং উদ্ধদিকে গমন করিছ। ঈষৎ কঠিন হয়। কিন্তু ইহারা রাজধক্মাদিতে বিশেষভাবে 

গলমূণের উভর়পার্খে ছুইটী রদকুপ্যাতে প্রবিষ্ট হয়। ফুশিয়।উঠে এবং ক্লোমকা্ডকাগুলকে চাপিয়! ধরার শুন 

কোন কোন দেহে 'গলমুলিকা" সির।ছয়ে পুথগ ভাবেও কান ও শ্বাসকষ্ট উৎপন্ন কগে। 

গ্রাবেশ করে। উরস্ত। রস।য়নীগুলি সমস্ত উরঃপরিসরে আশয়িক ধমনী ও 

এই স্থানে স্মরণ রাখ। উচিত যে_অতিরিন্ত পুলি ওধূম শৌতঃসমু5 পেষ্টন করিয়। অবস্থান করে। রগগ্রান্থ বর্ণনাতে 

শ্বীস বাঁযু বার। শরীরে গ্রবেশ করায় লোকদস্কুন জনপদ উহাণের প্রবেশ ও নর্শমের বিষয় বল! হইয়।ছে। 

( ১১৩ চিত্র) | 

অধিক্লোমক রসগ্রন্থিসমূহ 

কে।মনলিক। 
১ 

২ 

ই ৫ 

মু ক্লোমকাগ্ডিক। 

১/১/১-_ক্লোমনলিকার উভয়পার্খে অবস্থিত রসগ্রন্থি সমূহ । ২।২-_ক্লোমের চতুংপার্বস্থ রসগ্রস্থি সমূহ। 
৩।৩---ক্লোমকাণ্ডিক! ও চতুঃপাশ্বস্থিত গ্রন্থিসযূহ । ৪-_ফুস্ফুসাভ্যস্তরস্থ রসগ্রন্থিসমূহ । €1৫--ফুস্ফুসাভিগ! ধমনী 

ল্রহনাস্্রন্নী খণ্ড সম্পুর্ণ । 





াযু্বদ-নংহিত। | 
স্পান্বীন্ব গ্ান্ত্িচ্ষস্ম 

সপ্তদশ অধ্যায় 
ভারে ১শশ 

আশয়-খণ্ড 

রস-রক্তাদি অধিকাংশ ধাতু, অন্ন ও মল-মুত্রাদির 

আধার বা আশ্রয়স্থান বুলিয়া আযুর্ব্বেদে প্রধান প্রধান 

” 'শারীর-যন্ত্র সমূহকে 'আম্পক্স্রঁ নামে অভিহিত করা হয়। 

আঁশয় দ্বিবিধ--তনগর্ড ও অগর্ভ। যে সকল যন্ত্র 

বৃহৎ কোষাকার, কিম্বা বহু ক্ষুদ্র কোষে পরিপূর্ণ, সেগুলিকে 

সগর্ভ এবং যাহাদের মধ্যে গর্ভ বা অবকাশ অল্প বা নাই; 
সেগুলিকে অগর্ভ বলে। পক্ষান্তরে, আশয়গুলিকে 

মহাগর্ভ, ক্ষুদ্রগর্ভ বা অগর্ভ--এইরূপ তিন প্রকারেও 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে আমাশয়, পক্কাশয়, 

মত্রাশয়, গর্ভাশয় প্রভৃতি মহাগর্ভ। বৃ, মস্তি্ষ প্রভৃতি 

ষু্রগর্ভ | ফুস্ফুসদ্বয়ে কোটি কোটি ক্ষুদ্র বাযুকোষ 

থাকিলেও, বৃহৎ গর্ভ ব৷ অবকাশ না থাকায় ইহাও ু দ্রগর্ভ। 

যরৎ প্লীহা! প্রভৃতিতে গর্ভ বা অবকাশ প্রায় নাই সেজন্ত 

সেগুলি অগর্ভ। অগর্ভ আশয়গুলি প্রায়ই গ্রন্থির ন্যায় 

সংঘাতযুক্ত (9০110) কিন্ত ইহাদের মধ্যেও প্রচুর সুক্ষ 

নুঙ্ম আত; আছে। 

এই সকল আশয়ের মধ্যে যেগুলি মহাগর্ভ, তাহাদের 

ধারণীয় বস্তু অন্ুদারে নামকরণ হয়। যেমন আম ( অর্থাৎ 

অপর) অন্ন ধারণ করে বলিয়া আমাশয়, পৰ্ক (অর্থাৎ 

জীর্ণপ্রায়) অন্ন ধারণ করে বলিয় পক্কাশয়, মুত্র ধারণ করে 

, বলিয়! মুত্রাশয়-_ ইত্যাদি । 

আশয়গুলির নির্মাণ দ্বিবিধ-_স্বতন্ত্রপেশীগ্রধান এবং 

বিপিষ্টবস্তপ্রধান। মহাগর্ড আশয়গুলিতে স্বতন্ত্র পেশী-তন্বরই 

বাহুল্য থাকে বলিয়! সেগুলি ম্বতন্ত্রপেশীগ্রধান। অপর 

আঁশরগুলিতে বিশিষ্ট বস্তুর বাহুল্য থাকে বলিয়! সেগুলি 

বিশিষ্ট-বন্ত-প্রধান»-যেমন, যকত) প্লীহা, বুক প্রভতি।. 

সকল আশয়ই ভিতরে ও বাহিরে সিরা, ধমনী ও জালক 
সমূহ দ্বার! অভিব্যাপ্ত। 

সকল আশয়েরই বহিরাবরণ স্থল কল! বা বিল্লী দ্বারা 

নির্মিত। অন্তরাবরণ ( সগর্ভ আশয় হইলে) স্ুশ্ম কলাময় 

কিন্তু মহাগর্ভ আশয়গুলির আভ্যন্তর আবরণ কি স্থুল 

শ্রদ্মিক ঝিল্লী নির্মিত, উক্ত প্লৈম্মিক ঝিল্লী হইতে সর্বদা 

জলের ন্যায় তরল রস নিঃসৃত হইতে থাকে । এই জলীয় রস 

আযুর্ধ্বেদে স্থলভেদে “রেদক শ্লেম্মা”, র্পক শ্েম্মা” প্রভৃতি 

নামে অভিহিত হয়। 

প্রত্যেক আশয়ের নির্্াণবৈচিত্র্য পৃথক ভাবে অভিহিত 

হইবে। আশয়প্রসঙ্গেই তৎসংশ্লিষ্ট লালাগ্রস্থি ও দস্ত- 

জিহ্বাদি সাধনগুলিও বণিত হইবে । 

কার্যবিভাগ ভেদে আশয়সমূহকে ছয়টা পৃথক্ তন্ত্র 

বা যন্পুঞ্জে (9১9$০71-এ ) বিভক্ত করা হয় যথা. 

১। অনহভ্তাচেষ্ঠাস্তন ক্স । 

২। ল্লম্তননৎন্রহুনন ভক্ত । 

৩। স্তন ভতজ্জ। 

৪| তবক্সপচ্তন্ন তন্্র। 

৫। সুত্রজন্নন তজ্জ। 

৬। পর ভন তঞজ্জ। 



২১৮ 

এই সমস্ত যন্ত্রতন্ত্র শরীরস্থ তিনটী গুহায় অবস্থান করে। 
ইহাদের অন্ুবন্ধ সিরা-ধমনী-নাড়ী প্রভৃতি উক্ত গুহাগুলির 
বাহিরেও অবস্থিত । 

শিরোগুহাঁতে সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ যন্ত্রাদি, উরোগুহাতে 

রক্তসংবহন ও শ্বসন-যন্ত্রাদি এবং উদরগুহাতে অন্নপচন, 

মুত্রজনন ও (ন্ত্রীপোকের ) প্রজনন-যন্ত্রাদি অবস্থান করে। 

প্রাচীন মতে উদরগুহা! ও উরোগুহায় অবস্থিত যন্ত্রাদিকে 

ক্রোষ্ী বলা হয়। যথা_ 
'স্থানান্থামা গ্রিপক্কানাং মূত্রস্ত রুধিরস্ত চ। 

হৃঢুণ্ঁকঃ ফুস্ফুসৌ চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥” (সুরত) 
এই সকল যন্ত্রের ক্রিয়া বাধু, পিত্ত ও শ্র্রেম্মা বার! 

পরিচালিত হয়। এই বায়ু, পিত্ত ও প্রেম্স। গ্রকৃতিস্থ 
থাকিলে, সমস্ত শারীরক্রিন। যথাযথ সম্পন্ন হয়| কিন্তু বিকৃত 

হইলে উহাদের উচ্ছ.ঙ্ঘলতার জন্ত শরীরে নান।রূপ রোগ 
উৎপন্ন হইয়। থাকে--ইহাই মারুর্বেদের গ্রধান সিদ্ধাপ্ত। 

এই বাষু পিত্ত ও শ্লেম্সার মধ্যে বাযুই সকল যন্ত্রের প্রধান 
কণধার। পিত্ত ও শ্লেম্ম! বায়ুর অনুগত হইয়া প্রসাদ ও মল 

রূপে স্ব স্ব কার্য করিতে সমর্থ হয়। ইহারা সব্ঘ শরীরে 
সঞ্চরণ করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন আশর়ে ও বিভিন্ন ধাতৃতে 

ইহাদের এক একটীর ঞএডাব অধিক দেখা যার। যথা 

ধজ্ঞাবহ ও চেষ্টায়তন তন্ত্র বাষুর, অন্নপচন তন্ত্রে পিত্বের 

এবং শসন তন্ত্ে শ্লেম্মার কাধ্য অধিক পরিশ্ফুট । 

অফীদশ অধ্যায়। 
শ্বননযন্ত্রবণনীয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উরোগুহাতে ফুস্ফুসনবয়, 
শ্বাসনলিক।, অন্ননালী ও হদণ_-এই কয়েকটা যন্ত্র অবস্থিত | 

তন্মধ্যে স্বরযন্্,। শ্বাসনলিকা ও তৎসংযুক্ত ফুস্ফুসঘয় 

শ্রহনননস্তজ্জ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

অন্ননালী উর্বোগুহার ভিতর দিরা যাইলেও উহা অন্ন- 

পচন যন্ত্রের অন্তভুক্তি বলিয়া, উহার বিবরণ উদরগুহার 

অন্নপচন তন্ত্র বর্ণন কালে বিশদাবে বণিত হইবে। 
হৃদয়ের বিষয় পূর্ব্রেই বণিত হইয়াছে । 

আফুর্বেদ-সংহিতা। 

উরোগুহা উরঃস্থলের পণ্ড কা-সম্পুট মধ্যে বর্তমান । উহা 
নিয়ে মহাপ্রাচীরের কৃর্মপৃষ্ঠাকার উর্ধতল দ্বারা সীমাবদ্ধ, 
এবং ছুই পার্থে ধনুকের স্তায় বক্র পশুক। নামক অস্থিসমূহ 
দ্বারা, সম্মুখের দিকে উপপণ্ড কা সংযুক্ত উরঃফলক নামক 

অস্থির ঘ্বারা এবং পশ্চাদ্দিকে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখভাগ ও 

পৃষ্ঠকশেরুকাগুলির পিওভাগ দ্বার! পরিবেষ্টিত। পণুকা ও 
উপপশুকাগুলির মধ্যে পশু কান্তরিকা ( 10060998115 

[1)1671)09) নামক পেশী-সমূহ আছে। উরঃফলকের 

পশ্চাতে ও উভয় পার্থ উরন্ত্রিকোণিক! পেশী বর্তমান । 

আরও কতকগুলি পেশী উরঃফলকে এবং পশুকা ও 

উপপশু কা সমূহে সংলগ্ন আছে ( পেশীখগ্ড দেখ ) উহ্থারা 

শ্বীসকার্যের সহাধত। করিয়া থাকে । উরোগুহার অভ্যন্তর 

ফুম্ফুসধর বা উরশ্। কলা দ্বার। বেষ্টিত । 

উরোগুহার আকৃতি স্ষীতোগর কলমীর স্তায় নীচের 

দিকে ম্টীত ও উপরের দিকে সঙ্কুচিত। বিশেষতঃ ইহা 

ছুই পার্থে আরও অধিক আয়তনবিশিষ্ট ইহার তলদেশ- 

সম্মুখ ও মধ্যভাগে অগভীর, পশ্চাৎ ও পার্থদেশে গভীর 

শ্বাস-বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ কালে ফুস্ফুদ যথাক্রমে বাযুপূর্ণ 

ও বায়ুশুন্য হয় বলিয়া উরোগুহ! নিয়ত প্রসারিত ও 

সন্কৃচিত হইয়া থাকে। 

খরবপ্র 
( ১১৪।১১৫ চিত্র দেখ ) 

স্বরযন্ত্ শ্বীসনলীর শিখরদেশে ও গলদেশের পুরোভাগে 
শ্বাসবাযুর প্রবেশদ্বার রূপে অবস্থিত ও তরুণাস্থিনিশ্িত 

সম্পুট । ইহা পেশী ও স্বাযু সমূহ ছরা| বেষ্টিত, উভয় দিকে 

(নিয়ে ও উর্ধে ) ছিদ্রসংঘুক্ত ও অনেকটা মুকুটাকার। ইহা 

কণিকাস্থির মূলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়। শ্রীবার সন্থুখভাগে 
অবটু নামক উন্নত প্রদেশের অধঃসীমা পর্য্স্ত বিস্তৃত। উপরের 

দিকে কণ্ঠিকাস্থির এবং নীচের দিকে শ্বাসনলীর সহিত 

ইহা সংযুক্ত থাকে । বে কয়টা তরুণাস্থি হ্বারা ইহ! নির্দিত 

হয়, তন্মধ্যে তিনটা তরুণাস্থি বৃহৎ ও একক; পর 



আশয়-পরিচয়। 

ক্র ও যুগ্ম। যথা :£--অবটুক (:1515010 ০701886), 

ককাটক (0110080. ৫9:012,85 ), অধিজিহ্বিক! 

(12118109665 )-_ এই তিনটা তরুণাস্থি বৃহৎ ও একক । 

ঘাটিকা (&1 50010 05:681559), কোণিকা। (5৮175 

[00 0161125265 ) ও কণিকা (00710817816 ০৮০0 

18৫9 )__এই তিনটা তরুণাস্থি ক্ষুদ্র ও যুগ্া। 

তন্মধ্যে বট (71)5 75010 ০70:125ঘ) নামক 

তরুণাস্থিটা স্থুবৃহৎ, আয়ত ও দ্বিপক্ষবিশিষ্ট, ইহা! স্বরযন্ত্রে 
সম্মুখভাগে অর্ধসম্পুটরূপে অবস্থিত (১১৪ চিত্র)। এই তরুণা- 

স্থির উচ্চতা যৌবনাবস্থায়, বিশেষত: পুরুষদ্দিগের যৌবনকালে, 

গলদেশের সম্মুখে দৃষ্ট হয়। ইহার পক্ষদ্বয় মধ্যরেখার হুইদিক 
হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত ও অবটুপট্রিকা নামক 

স্নাুরজ্জু দ্বারা পশ্চাতে সংযুক্ত । এই তরুণাস্থিটার উপরে ও 

নীচে দুইটা করিয়৷ শৃঙ্গ আছে। উর্ধাশূঙ্গঘ্য় কষণ্ঠিকাবটুকা 

নামক স্নাধুরজ্জু ছারা কণ্ঠিকাস্থির উভয় পার্থ সম্ঘদ্ধ। অধঃ- 

শৃঙ্গঘধয় ককাটক নামক তরুণাস্থির পার্থ সংযুক্ত । পক্ষদ্বয়ের 

উর্ধীধারার মধ্যভাগে একটি ত্রিকোণ খাত আছে, এই খাতে 

অধিজিহ্বিকার মূলভাগ সংযুক্ত থাকে। পক্ষদ্বয়ের উর্ধধধার! ও 

কণ্ঠিকাস্থির সংযোগের মধ্যে কণ্ঠিকাবটুকা নায়ী স্থলকলাময়ী 

স্াযুপট্টিক! অবস্থান করে। এইরূপই অধোঁধার! ও কৃকাটিক! 
জ্কক তরুণাস্থির সংযোগের মধ্যে অবটু-রুকাটিকা নায়ী 

নাযুপটিক! অবস্থিত | 

প্রতোক পক্ষের বাহিরের পৃষ্ঠে তিনটা করিয়! পেশী সংলগ্ন 

যথা--উরোহবটুকা (১6০1:018.)-111915010 ) অবট্কষ্ঠিকা 

(17576019010), কণ্ঠসংকোচনী অধর] (00119010001 

[১112,1711515 15051091) 1 গ্রাত্যেক পক্ষের ভিতরের দিকে 

পাঁচটা ক্ষুদ্র অবয়ব সংলগ্ন আছে যথা-পক্ষদ্য়ের মধ্যভাগে 

ন্নাযুবন্ধনীযুক্ত অধিজিহ্বিক ( 11)/210675 ) ; তাহার উভয় 

দিকে দুইটা মুখ্য ও দুইটা গৌণ স্বরতন্ত্রী। 

এক এক দিকে যে তিনটা করিয়া পেশী বর্তমান 

আছে, ভাহাদের নাম--অবটুঘাঁটিকা, অবটু-গোৌজিহ্বিকা, 
কআনুতস্ত্রিকা। 

হকুক্াউক্ (010010. ০2:0119,86 ) নামক 

তরুপাস্থিটা অঙ্গুরীয়কের ন্যায় আকুতি বিশিষ্ট ও স্বরযন্ত্ে 

০ ইউনী 

নিগ্নাবয়বরূপে অবস্থিত (১১৪ চিত্র)| ইহার সম্মুখ বৃত্তার্দা- 
ভাগ পাতলা ও হুক্ম, পশ্চাতের বৃত্তার্ধভাগ হুল ও বিশ্ৃত। 
সম্মুখভাগের উর্ধদিকে অবটুর নিয়ভাগ এবং নিম্নদিকে 
শ্বাসনলীর উর্ধধারা স্নাযুপিকা দ্বারা সংলগ্ন হইয়! থাকে | 

ইহার পশ্চিমার্ধের বিস্তৃতিপরিমাণ দেড় অঙ্গুল, ইহার 

পশ্চাতে মধ্যরেখায় অরূনলিকার সম্মুখভাগ সম্বন্ধ হইয়! থাকে । 

এই মধ্যরেখার দুইপার্থের ছুইটা স্থালক হইতে 'কুকাটঘাটিক 

পশ্চিমা” নামক পেশীদ্ধয়ের উত্তব হইয়া থাকে । উক্ত পেশী 

দুইটা ছুই দিকে অবস্থিত | ইহার উর্দধারায় ঘাটিক! নামক 
দুইটা তরুণাস্থি এবং অধোধারায় শ্বীসনলীর শিখর কলাময় 

দৃঢ় স্নাষু দ্বার! সম্বদ্ধ | 

হাঁড়িক্কা। (215 5091৭ 0০:018255 ) ঘাটিকা 

নামক তরুণাস্থিদ্ব় (১১৫ চিত্র) ত্রিকোণপ্রায় কৃকাঁটক নামক 

তরুণাস্থির পশ্চিমাদ্ধের ভর্ধধারায় সংলগ্ন । ইহাদের চূড়া ঢুইটা 

অঙ্কুশের স্তায় | এক একটা অস্কুশের পশ্চাদ্ভাগে মুখ্ম্বরতন্ত্রী 
ও গৌণ স্বরতন্ত্রী সংলগ্ন আছে। উভয়ের সংবৃহনী ( উভয় 
দিক হইতে মধারেখার 'আকর্ষণী ) পেশী একটী, উহ! হুইটা 

তরুণাস্থির অস্তঃপ্রদেশে পশ্চাদ দিকে অর্গলবৎ অবস্থিত-_ 

উহার নাম 'ঘাটা্তরীয়া” | ইহারই পশ্চাতে আর একটা 
সংব্যহনী পেশী আছে, উহার নাম স্বস্তিক-ঘাটাস্তরীয়া” । 

এতত্তির, এক একটী ঘাঁটিকার পৃষ্ঠতলে পশ্চিমা ও 
পার্খগা ভেদে দুই দুইটা “কৃকাটঘাটিকাঃ নামী পেশী আছে। 

ক্োণিক্কা ও কণিকা (05091072100 01 

00177101110 0:611055 ) নামক তরুণাস্থি এক এক 

দিকে দুইটা অর্থাৎ উভয়দিকে সর্বসমেত চারিটা (১১৫ চিত্র), 

ইহার! ঘাটিকা নামক তরুণাস্থির চূড়াদ্বয়ে সংযোজনী ন্নাযুবন্ধনী 
দ্বারা সংলগ্ন। এইরূপে ইহাদের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয়। কোণিকা 

দুইটা পার্শ্বে অবস্থিত বর্ত,লাগ্র ও ঈষদ্ বক্রা্কৃতি। কণিকাদ্বয় 

ক্ষুদ্র পুষ্পমুকুলের স্তায় আকুতি বিশিষ্ট এবং মধ্যরেখার ছুই 

দিকে অবস্থিত। এই তরণাস্থি তুষ্ট সংযুক্ত অর্দচন্্রাকার 
স্নাযুবন্ধনী অধিজিহ্বিকার ছুই পার্থ সংলগ্ন হইয়াছে । 

এই সকল তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত স্বরযগ্ত্রের অভাস্তর 

প্রদেশকে স্বরযন্ত্রৌদর বল! হয় (১১৫চিত্র)। এই স্বরযক্ত্রোদরের 
ভিতরের পরিধি স্থক্ শ্লেক্সআবিণী কল! দ্বার! আবৃত । ইহার 
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উর্ধহ্বার গলবিলের মধ্যে সম্মুখে সংলগ্ন । ইহা! উদ্ধামুখী অধি- আছে, তাহাদের নাম স্বরতস্ত্রী। স্থুল তারের স্তায় আকৃতি 
জিহ্বিকা বারা সুরক্ষিত, অন্নগলাধঃকরণ কালে ইহা! স্বরযন্ত্র বিশিষ্ট বলির ইহাদিগকে তত্তরী বল! হয়। এই ত্ীচতুষটয়ের 
দ্বারকে বন্ধ করিয়া ক্ষণমাত্রের জন্ত শ্বাসপথকে রুদ্ধ করে। উপরের ছুইটাকে গৌণ তন্ত্রী (1221৫ ৬০০৪] ০০:৫৯) এবং 

্বরস্ত্রর নিয়ঘার শ্বীসনলিকার সহিত সংযুদ্ত-ইহা! পূর্বেই নীচের ছুইটাকে মুখ্য তন্্রী (196 ৬০৫৪] ০০:৫৪ ) বল 

বল! হইয়াছে। হয়। এই চারিটী তত্ত্রী সম্মুখের দিকে অবটুশিখরের কোণের 

শ্বরতন্ত্রী (৬০০৪! 00105) মধ্যে ও পশ্চাদ্দিকে ঘাটিকা নামক তরুণাস্থি দ্বধয়ের চুড়াকার 

( ১১৫ চিত্র দেখ ) অগ্রভাগের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে । ইহাদের অন্তরালে 
্বরযন্ত্রর ভিতরে সম্মুখ হইতে পশ্চান্ভাগে সংলগ্ন ও শরের তত্বরীদ্বার (31919) অবস্থান করে। কণ্ঠস্বর বাহির হইবার 

হ্টায় আরুতি বিশিষ্ট পেশী-কলা-্নায়ুনির্শিত চারিটী তন্ত্রী সময়ে এই অন্ত্রীঘবারের বিকাশ ও মুদ্রণ নানাবিধ ক্রিয়া! 



আশয়-পরিচয় | 

. তারতম্য অন্ুপারে ঘটিয়া৷ থাকে । এই বিকাশ ও মুদ্রণ 
কা্ধ্য ঘাটিকা নামক তরুণাস্থি এবং কতকগুলি পেশীর 

সাহায্যে নিষ্পনন হয়। সেই পেশীগুলিকে স্বরতন্ত্রীপেশী 
বলা হয়। স্বরতন্ত্রীর পেশী সকল এক একদিকে চারিটা 
করিয়া মোট আটটা | যথা-_ 

১। অবটুঘাটিকা (২), ২। অবটুক্ককাটি কা (২) 
৩। অবটুগোজিজ্ব্রিকা (২), ৪॥ অনুতন্ত্রীকা (২)। 

শ্বাসপথের দ্বারে অবস্থিত নয়টা পেশীও তন্ত্ীদ্বারের 
মুদ্রণ এবং বিকাশ কার্ষ্যের সহায়তা করিয়া! থাকে। এই 

নয়টা পেশীর মধ্যে ঘাটা্তরীয়! নায়ী পেন্নাটা একাকিনী, 

অপরগুলি যুগ্ন। এই যুগ্ন আটটা পেশী এক একদিকে 
চারিটী করিয়া অবস্থিত। ইহাদের নাম-_ 

১। ক্ুকাটিক পশ্চিমা, ২। কুকার্টঘা টিকা 
গা্খগা, ৬। আ্বর্তিক-হাটিকা। $8 গোজিজ্বা- 

ঘাটিকা। 

পূর্বোক্ত সতেরোটা পেশীর নামের দ্বারাই তাহাদের 
প্রভব ও নিবেশ স্থল বুঝা যায়। এই পেশী সমূহ দ্বারা 
ঢুইপ্রকার কার্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে, প্রথমতঃ স্বরতন্ত্রী 

৭ ই, 

আকর্ষণ-বিকর্ষণজনিত সঙ্কোচ ও প্রসার, দ্বিতীয়তঃ 

তন্ত্ীদ্বারের, মুদ্রণ ও বিকাশ 

টয়ের সাক্ষাৎ অল্প বা অধিক আকর্ষণ কার্ধ্য 
অবট্ঘাটিকা, অবটুককাঁটিকা ও অনুতন্ত্রীকা-_এই তিনটা যুগ্ন 
পেশী দ্বারা সম্পাদিত হয়। তন্ত্রীবারের মুদ্রণ ও উন্মোচন 

কার্য অবশিষ্ট এগারোটা পেশী দ্বারা হইয়া থাকে । 

স্বরযন্ত্রপৌধণী ধমনী--উত্তরগ্রীবিকা . (94100110: 

[00/02৩] £৮ত০ ) ও অধরগ্রীবিকা ([1100651107 

[4৮751017681 217৮9 ) ধমনীদ্বয়ের এবং বহিমর্ণতৃক। 

ধমনীর প্রশীখাবলী। তাহাদের সহচরী সিরাগুলি 
অনুমন্তা। ( 1160079] 0855120৩105 ) এবং গলমূলিকা 

সিরার যাইয়া পড়িয়াছে। 
স্বরযন্ত্রের নাড়ী যথা-_শ্বরযন্ত্রারোহিণী দুইটা (১৪1)0130: 

[015 0081 11069) ও উত্তরম্বরিণী ছুইটী (1,0:00- 

0001)055170681 01900106501 60০ ১1:10), 

ইহারা গ্রাণদ। নাড়ীর শাখা । 

(১৮1১০012101) 6113) 

চিত্র | 

উর্দামুখ। 
€-অবটুশূঙগ 

-** কৃকাটঘাটিকা পেশী 
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শ্বাসনলিক! 
( ১১৪।১১৬ চিত্র ) 

ব্বাসলন্মজ্নিক্ষীর অপর নাম লেগামনলিক্ 

(170115)1 ইহা! ছয় অঙ্গুল দীর্ঘ ও নিজের অস্থষ্ঠের স্ভায় 

স্থল। এই নলটী শ্রীবার সম্মুখভাগে অবস্থিত | ইহা অবটুর নিম 

সীমা হইতে আরম্ভ করিয়! বক্ষৌগহ্বরে প্রবেশপূর্র্বক ফুস্ফুস- 

মুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । এই নলটার ২৩ অঙ্গুল পরিমিত 

ংশ কঠকৃপ প্রদেশে চর্দের ঠিক নিয়ে অনুভব করা যায়। 
ইহা! পশ্চাদ দিকে অসম্পূর্ণ ও উপযর্পরি বিন্যস্ত কতকগুলি 

গোলাকার তরুণাস্থি দ্বার। নিন্মিত। বক্ষোৌগহবরে প্রবেশ 

করিয়া! ইহা পঞ্চম পৃষ্ঠকশেরুকা-সন্ধির সন্মুখে শাখানলিকাদয়ে 
বিভক্ত হইয়া! উভয় ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে । এক একটি 

শাখানলিকা পুনরায় শাখাছয়ে ও পরে পরে প্রশাখা ও 

অন্ুশাখাসমূহে বিভক্ত ও অসংখ্য হইয়া ফুস্ফুসমধাগত বায়ু 

কোধপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে । এই নলিকা ও শাখা-প্রশাখ। 

সকল ভিতরের দিকে ণঅবলম্বক"শ্রেম্মস্নাবিণী সুক্ম কল! 

দ্বারা আবৃত । 

গ্রীবা প্রদেশে ইহার সম্মুখভাগে দ্রষ্টব্য গ্রেবেয়ক গ্রন্থি 
(11519102170 ), অধর গ্রৈোবেয়কী সিরাদ্য় এবং 

উরো-গ্রৈবেয়কী ও উরঃকন্ঠিকা পেশী (5৮070-1)5 9060709 

1019010) ও গ্রীবা প্রচ্ছদাখ্যা প্রাবরণী ( 7729016, ০0111 ) | 

পশ্চাদ্দিকে অন্ননলিকা | বক্ষে গহ্বরে উত্তর ফুস্ফুসাস্তরালে 

সম্মুখ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়৷ নিম্নলিখিত পদার্থগুলি ছারা 
শ্বাসসলী আৰৃত থাকে £--উরঃফলক, বালটগ্রবেয়কগ্রান্থি 
(0012745 01৮00) বামা গলমুলিকা সির, কাওমুলা ধমনী, 

মহাধমনীর তোরণভাগ, বাম! মহামাতৃক। ধমনী, হাদিক 

নাড়ীচক্র । দক্ষিণদিকে কাণ্মূল! ধমনী ও দক্ষিণা প্রাণদা 
নাড়ী। বাম দিকে মহাধমনীর তোরণ ভাগের এক অংশ 
এবং মহামাতৃকা ও অক্ষাধরা ধমনী । 

এই শ্বাসনলিকাঁকে বেদবাদী যাজ্ধিক আচার্যগণ 
ক্লোমনলিক! নামে বর্ণনা করিয়াছেন । আমরা ইহার ভিন্ন 

ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দেশ করিয়াছি । তঙ্মধ্যে 

আব্র্বেবেদ-সংহিত! 

মুখ্য শ্বাসনালীর নাম ক্লোমনালী। তাহার প্রধান শাখ' 
২টাকে দক্ষিণা ও বাম! ক্লোমশাখা (01217600016 

3:9110185 ) নাম দেওয়া হইয়্াছে। এই ক্লোমশাখার 
প্রশাখা ও অন্ুশাখাগুলিকে “ক্লোমকাগ্ডিকা? বলা হয় । 

দল্গিপা! জেশসম্পাহা £_হহার দৈর্ঘ্য দেড় অঙ্গুল 
পরিমিত। ইহ! হৃদয়ের ও উত্তরা মহাসিরার দক্ষিণ দিকে 
ও পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহা! ছয়টা কিংবা আটটা 

অঙ্গুরীর়াকার সসাযুসম্বদ্ধ তরুণাস্থি দ্বারা নিশ্মিত ও দুইটা 
ক্লোমকাপ্ডিকায় বিভক্ত। এই দুইটা ক্লোমকাণ্ডিক। 

ফুস্ফুসাভিগা ধমনীর উপরে ও নিম্নদেশে অবস্থিত । উপরের 

কাণ্তিকাটা দক্ষিণ ফুসফুসের উত্তর পিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে 
এবং নীচের কাণ্ডিকাটা ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া উহার 

নিয়্পিগুদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

বাসা কৌলসম্পাহা £-দশটা কিম্বা বারোটা 
মণ্ডলাকার তরুণাস্থি বারা নিশ্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুল 
পরিমিত। ইহা মহাধমনীর তোরণভাগের (4০:0০ ০,০10) 

নি্দিক দিয় বাম ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে । 

ইহা অন্ননলিকা ও রসকুল্যার (119191008৫৮) 

সম্ুখভাগে এবং ফুস্ফুসাভিগামী ধমনীর (7210100:5 

&1৩9) পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহা! ওটা শাখায় বিভক্ত 

হইয়া বামফুস্ফুসের পিওদয়ে প্রবেশ করে । 

শ্বাসনলিকার সন্তর্পণী ধমনী-_অক্ষাঁধরা ধমনীর অধর- 

গ্রীবিক! শাখা । ক্লোমকাগ্ডিকাগুলির সন্তর্পণী ধমনী ওরসী 

ধমনী সমুহের শাখাবলী! দিরাও তন্রপ প্রাণদানাড়ীর 
শাখা-প্রশাখা ফুস্ফুস ও শ্বাসনলিকাদিতে বিস্তৃত । 

ঠাক) 

উরস্যা বা! ফুমৃফুসধর! কলা । 
(10215 ) 

বক্ষোগন্বরের প্রত্যেক দিকে এক একটি ফুস্ফুসকে . 
আচ্ছাদন করিয়! এক একটা পাতলা ও মন্থণ বিশালায়তন কলা 
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নাখয়-পরিচয় 
(বা কলাময় কোষ) আছে; ইহাকে ভল্লত্যা। ব| 

হুমস্ভুহনতল্পা কলা বলা হয়। এক একটি কলার 
ছইটা স্তর আছে। একটি স্তর ফুসফুসের গায়ে লাগিয়া 
উহাকে আবরণ ও ধারণ করিয়া আছে, অপরটি বক্ষঃ- 
পঞ্জরের ভিতরের পরিধিকে চারিদিকে আবৃত করিয়া 

উহার উর্ধী ও অধস্তলে সংলগ্ন আছে। এই স্তরঘ্বয়ের 
বাহিরের অংশ অর্থাৎ যাহা! উরোগুহার মধ্যে চারিদিকে বক্ষঃ- 

পঞ্জরের ভিতরের পরিধিকে আবৃত করিয়! আছে- তাহাকে 

পরিসরীয় ভাগ বলে। যাহ! ফুস্ফুসের গায়ে লাগিয়া 

আছে, তাহাকে পর্যাশয় ভাগ বলা হয়। শুরদ্ধদের 

পরস্পর ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণার্থ উহাদের মধ্যে এক প্রকার 

লসীকার মত পাতিল! পদার্থ বিগ্কমান আছে। সবিস্তার 
বর্ণনা নিম্নে লিখিত হইল । 

ভন্বস্যাল পলিসব্ীম্ব ভাল (0৮41 
[১1581 ) ইহা পার্থের দিকে পশু কা নিন্মিত উরঃপঞ্জরের 

অভ্যন্তর গাত্রে শন্মুখের দিকে উরঃফলকের পশ্চাৎ 

তলে, এবং পশ্চাদ্ দিকে পৃষ্ঠটবংশের সম্মুখের দিকে 
আবদ্ধ 

ইহা! উর্ধদিকে ফুন্ফুস-নীর্ষপ্য। নামী গম্ভীর প্রাবরণী কলার 
তলদেশে এবং অধোঁদিকে মহাঁপ্রাচীরের উর্ধাতলে সংলগ্ন । 

ইহার উর্ধভাগ মধ্যরেখার প্রতি প্রস্থত হইয়। ক্লোমনলিকার 
পার্থ দিয়! ফুস্ফুস-বৃস্তের চারি দিকে অগ্রসর হইয়াছে। 

সেইরূপে নিয়ভাগ হৃংকোষের পার্খব দিয় মধ্যরেখার 
প্রতি প্রস্থত হুইয়! ফুস্ফুসবৃন্তের চারি পার্থ অবস্থান করে। 

বৃস্তের চারি পার্খে উভয় অংশ মিলিত হইয়! পর্য্যাশয় 
ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে । পরিসরীয় ভাগের অপর 
একটি ত্রিকোণ ও দ্বিগুণীভূত অংশ পশ্চাদ ভাগে নিয়দিকে 
প্রস্থত হইয়া, ফুস্ফুনকে মহাপ্রাচীরার মূলের সহিত বন্ধন 
করিয়া রাখিয়াছে_ ইহার নাম ফুস্ফুসবন্ধনী। 

ভল্লস্যাঝস পর্াশশক ভাগ (17681 

1957) :--এই অংশ প্রত্যেক ফুস্ফুসকে আবৃত করিয়া 

বৃস্তের চডুন্দিকে পরিসরীয় ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। 
“বর্ণনা উপরে জষ্টবা। 

১০ 

এই উন্তা ব! ফুস্রুসাবরণী কলার শুর প্রথীসকালে 
ফুদ্ফুস বাসুপূর্ণ হওয়ার জন্ত একত্র সংলগ্ন হয় এবং নিংশ্বাস- 
কালে ফুস্ফুস সঙ্কুচিত হয় বলিয়া পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া 
যায়। শীত-বর্ধাদি হেতু শুরদ্বয়ের মধ্যে ব্রণশোথ হইলে, 
প্রশ্থাসকালে স্তরদ্বধ় একত্রিত হওয়ায় ঘর্ষণজনিত তীব্র 
বেদনা ও সুক্ষ ঘর্ষণ শব্দ (5:০1000 3০৮09) হয় । স্তর- 

দ্য়ের অন্তরালে জল সঞ্চিত হইলে এঁ জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া “উরস্তোয়” নামক রোগ উৎপাদন করে। 

ফুম্ফুসঘয় ( [আঃ ) 
( ১১৬ চিত্র ) 

ফুস্ছুসই শ্বাসকাধ্য সাধনের প্রধান সহায়। এই যন্ 
ওরোগুহার অভ্যন্তরে ছুই দিকে ছুইটী। ফুস্ফুসহ্থয়ের 
অন্তরালে হৃদয়, ক্লোমনলিকা, স্কুল সিরা, ধমনী ও নাড়ীসমূহ 
অবস্থাণ করে। এই অস্তরাল প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত । 
তাহার বর্ণন! পূর্বে লিখিত হইয়াছে। 

ফুস্ফুসদয় সর্বত্র ফুম্ফুসধর1 কলার দ্বারা আবৃত এবং 
কোমলম্পর্শ কোটি কোটি বায়ুকোষের দ্বারা নির্মিত, এজন্ত 
ইহার ভার এও অল্প যে জলে ভাসিতে পারে। ক্লোমনলিকাতে 
ফুৎকার দিয়া বাষু প্রবেশ করাইলে ফুস্ফুসদ্বয় বিচিত্র বিশাল 

আকার ধারণ করে। অঙ্গুলী দ্বারা পীড়ন করিলে ইহাতে 
বায়ু চলাচল জন্ত মৃছু ফুস্ ফুদ্ শব্ধ হয়--এই কারণেই ফুস্ফুস 
নাম হইয়াছে । পুরুষের দক্ষিণ ফুস্ফুসটি ওজনে প্রায়শঃ 
৫৫ তোলা ও বাম ফুম্ফুসটা ৫০ তোলা । স্ত্রীলোকের দক্ষিণ 
ফুস্ফুস প্রায়শঃ ৫০ তোলা এবং বাম ফুস্ফুস ৪৫ তোলা । 
নবপ্রস্থত শিশুর ফুদ্ফুসের বর্ণ পদ্ম ফুলের গ্ভায় গোলাপী 
আভা যুক্ত। ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা রতাভাযুক্ত 
শ্বামবর্ণ হয়। 

এক একটি ফুস্ফুস উর্ধদিকে সঙ্ুচিত এবং নিমের দিকে 
বিস্তৃত, বাহিরের দিকে গোলাকার, ভিতরের দিকে 
গুহার মত কোরোদর। ইহাদের অশ্রিম ধার! পাতল! ও 
শিথিল, বাম ফুদ্ফুসের পূর্বরধারা হৃদয়ের কিয়দংশ আবৃত 
করিয়া আছে। প্রত্যেক ফুসফুসে পক্ষ করিবার পাট 
বিষয় আছে $--- 



২২৪ 

(১) ফুস্ফুসচুড়া, (২) ফুম্ফুসমূল, (৩) ফুস্ফুসবন্ত, 
পিগুবিভাগ | 

(১) যুলস্ভ্ুন ছুড়া (41963 01 1917) শুগোল 

চূড়াকার। ফুস্ধুসের এই অংশ গলমূলে অক্ষকাস্থির 
ছুই অঙ্গুল উপর পধ্যন্ত বিস্তৃত। ইহা! উরঃকর্ণমূলিকা 
পেশীর প্রভব-কগুপাঘয় দ্বারা আচ্ছাদিত । 

(২) ' তুইস্হুম্মুল (13250 ০01 া)০ 11111) 

ফুদ্ফুসের যে নিয়ব্তী অংশ মহাপ্রাচীরার উর্ধতলে অবস্থান 
করে, তাহাকে ফুন্ফুসমূল বলে। 

এই মূলভাগ কোরোদর,_ইহার পশ্চিমাংশ পাতলা পত্রের 
মত। ফুস্ফুস বাধুপূর্ণ হইলে পশ্চিম ধারার পাতল! অংশটা 
ভূলতর হইয়! মহাপ্রাচীরা পৃষ্টস্থ পশ্চিম খাঁতে প্রবেশ করে। 

(৩) স্কুল খাতি সমূহ (10170851018 02) 

(1) 1405) উত্তান ও গভীর ভেদে ফুস্ফুস খাত 

অনেকগুলি__তন্মধ্যে ছুইটা বুস্তখাত ও একটি হৃদর-খাত 
প্রধান। এক একটি বৃস্তখ(ত এক একটি ফুন্ফুমের মধ্যদেশে 
অন্তঃসীমায় অবস্থিত। এই খাতেই ফুস্ফুসবৃস্তের আরম্ত 

হয় | হৃদয়-খাতটা বাম ফুস্ফুসের অন্তঃসীমাতেই বিশেষভাবে 

লক্ষিত হয়। দক্ষিণ ফুদ্ফ,সের অস্তঃমীমায় এই হৃদয়খাতের 
সামান্ত অংশ মাত্র দৃষ্ট হয়। অধরা-মহাসিরা, মহাধমনী ও 

অগ্ননলিকাদির চাপের জন্য ফুস্ফুম গাত্রে আরও কয়েকটা 
অনতিগভীর খাত দৃষ্ট হয়। 

(৪8) আুসস্যুচস-ব্স্ত (1২০০৮ ০ 00 10/1005 ) 

ফুস্ফুসের অন্তঃসীমায় অবস্থিত যে বৃস্তখাতকে আশ্রয় করিয়া 

ফুস্ফুসীয়। নাড়ী, সিরা, ধমনী ও ক্লোমশাখাদি ফুসফুসে 

প্রবেশ করিয়াছে ও বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে 
ফুস্ফুষবৃস্ত বলা হয়। ইহ! দ্বিগুণীভূত “ফুস্ফুসধরা, কলা 
দ্বারা আচ্ছা্দিত। এই ফুস্ফুসবৃস্তের সম্মুখে অনুকোণ্িকা 
নাড়ী (1১12060010 1615৩) ও পশ্চাতে প্রাণদা, নাড়ী 

(৬9,209 26:৮০) অবস্থিত। 

যে সমস্ত সিরা-ধমন্তাদি ফুস্কুসবৃস্তকে আশ্রয় করিয়। 
ফুন্ফুসের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, উহার! নিম্নলিখিত ভাবে 
অবস্থিত ১ | 

(8) 

আযুর্ষেদ-সংহিভা। 

সর্ব সম্মুখে-_ফুস্ফুসীয় সিরাদ্ঘয়। মধ্যে--ফুদ্ফুমাভিগা 
ধমনীর শাখ। | পশ্চাতে-_কাও ও শাখা! সহ ক্লোমনলিক!। 

(৫) প্পিগুিজ্ভাগ (01515190001 ৮06 175089) 

দক্ষিণ ফুসফুস তিনটা পিণ্ডে (750199৪০৫03 15:38) 
ও বাম ফুদ্ফুস দুইটা পিণ্ডে বিভক্ত। এক একটি পিগ্ডে 
এক একটি ক্লোমনলিকার কাও প্রবেশ করিয়া! শাখা-প্রশাখা 
ও অন্থশাখায় বিভক্ত হয়। সেগুলি সর্বশেষে দ্রাক্ষাফল- 

গুচ্ছের আকৃতি বিশিষ্ট বায়ুকোষ সজ্ঘে শতশঃ প্রবেশ 
করিয়াছে । এক একটি বাষুকোষের পরিমাণ এক অঙ্গুলের 
যোড়শাংশ । এইরূপ অনেকগুলি বাযুকোষের গুচ্ছকে 
বাযুকোষলজ্ঘ (41011) বলে এবং অসংখ্য বাযুকোষসজ্ঘ 

মিলিয়া এক একটি ফুস্ফুসপিও নির্মিত হয়। 

ংক্ষেপতঃ বায়ুকোষের নির্ীণ-কৌশল ও কার্ধ্য এইরূপ £- 

এক একটি বাযুকোধ স্থিতি-স্থাপক গুণসম্পন ন্নায়ুস্ত্রজাল 
দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অভ্যন্তর প্রদেশে অত্যন্ত পাতলা কলা 

দ্বার! সমাচ্ছন। এই কোষের অভ্যন্তর প্রদেশে হুক্্ম ২ সির 
ও ধমনী জালকাকারে অবস্থান করে। হৃদয় হইতে অবিশ্ুদ্ধ 
রক্ত ফুস্ফুসাভিগা (2901707011215 4১661 ) ধমনী দ্বারা 

ফুস্ফুমে আনীত হইয়া এই সকল জালক সাহায্যে বায়ুকোষে 
প্রবেশ করে। তথায় জালকমধ্যস্থ অবিশুদ্ধ রক্ত শ্বাসবাযু 

দ্বার! বিশুদ্ধ হুইয়। ফস ফ.সীয় (01177011915 5০111) সুক্ষ 

সির! সমুহ দ্বার হৃদয়ে নীত হয়। 

অর্থাৎ সর্বশরীরে বিচরণশীল বিশুদ্ধ রক্ত ধাত্বগ্রি দারা 
পরিপাক প্রাপ্ত হওয়ার পর আঙ্গারিক (08,01)01 1)105106 

£৪) বাণ্পের মিশ্রণ হেতু মলিনতা প্রাপ্ত হইয়! থাকে, উহা 
অবিশ্তুদ্ধ শ্টামাভ রক্ত রূপে সিরা সমূহে প্রবেশ করে। সেই 
অবিশুদ্ধ রক্ত বায়ুকোষের অভ্যন্তরস্থ সিরাজালকে প্রবেশ 
করার পর আঙ্গীরিক বাম্পকে নিঃশ্বাস বাযুসহ পরিত্যাগ 

করে এবং প্রশ্বাস বায়ুতে আনীত বিশুদ্ধ অম্নজান বাম্প 
(0০8) গ্রহণ করে, এইজন্য ফুদ্ফুস হইতে যে রক্ত 

হৃদয়ে ফিরিয়া আসে উহা! উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হয়। এই বিশুদ্ধ 
রক্ত ফুম্ফুসীয় সিরাসমূহ ছার! হৃদয়ে ও তথ! হইতে মহাঁধমনী . 

দ্বার। সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। 



আশর-পরিচয 

উনবিংশ অধ্যায় । 
অতঃপর ক্অন্নপচনযন্ত্র সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে । 

অক্ষস্পল্ন' আক্-তক্স (1)155615 855৮6177) 

_মুখ্য ও গৌণ্ভেদে ছুইপ্রকার । তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে 
অন্ন পরিপাক করে ' বলিয়া আমাশয়, ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্রকে 

মুখ্য অল্পপচন যন্ত্র বলা হয়। আর খাগ্ছের গ্রহণ, চর্বণ, 
ক্লেদন, গলাধঃকরণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে বলিয়া 

মুখ, দত্ত, জিধ্বা, লালাগ্রন্থি, গ্রপনিকা, অন্ননলিকা, যরুৎ 

প্রতৃতিকে গৌণ অন্নপচন যন্ত্র বলা হয়। 
ভহাভ্বাভি . (£1110602]5 0৮02] 04 

আমুব্বেদ শাঞ্জে মুখ, গ্রসনিকা, অন্ননলিকা, আমাশর, 

কষুদ্রান্্র ও বৃহদন্ত্র -এই যন্ত্রগুলির মিলিত নাম মহাল্োত, 
(১১৭ চিত্র) কারণ এই সকল যন্ত্র একটা স্বৃহৎ আ্রোত 
বা নণের অঙ্গভূত। গর্ভের আগ্ঠাবস্থার এগুলি একটা নলের 
আকারে অবস্থিতি করে এবং কোন কোন প্রাণীর শরীরে 
উহ যাবজ্জীবন এরূপ নলাকারেই বর্তমান থাকে । 

এই মহ্থাত্রোত স্বতন্থপেশীনিশ্মিতি এবং এক অবিচ্ছিন্ন 

নলাকার। ইহ পরিণত দেহে কুড়ি (বা একুশ) হাত পরিমাণ 

দীর্ঘ। স্থান ও কার্যভেদে ইহার কোন কোন অংশ বিস্কারিত 

হইয়াছে । তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বিস্ফার বা স্কীততা মুখকুহরে 
ও গ্রসনিকায দৃষ্ট হয়) অন্নাঙ্গির ধারণ, ক্লেদন, চর্বণ ও 

গলাধঃকরণের জন্য এইরূপ বিস্ফার আবশ্তক হইয়া থাকে। 
ইহার পর মহাক্রোতের আকৃতি স্পষ্ট নলাকার--ইহাঁকে 

অন্ননলিকা বলে। অতঃপর দ্বিতীয় বিস্ফষার আমাশয়ে দৃষ্ট 
হয়) প্রচুর অন্পপানের ধারণ ও পাকারস্তের জন্ত এই 
বিশ্ফার আবগ্তক হইয়া থাকে'। অনন্তর এই মহাস্রোত 
সরু ও সুদীর্ঘ নলের ন্তায় আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্রান্ত্ পরিণত 
হইয়াছে; ইহাতেই অধ্ধপক্ক অন্ন সম্যক্ পরিপক্ক হয় এবং 

অন্নরস প্রধানতঃ এইস্থান হইঠিতই জালক ও রসায়নী সমূহ 
স্বারা আৰুষ্ট হই! রক্তআোতে প্রবেশ করে। (ইহা! কিরূপে 

হয় তাহা পরে বলা যাইবে )। ইহার পর --মহাআ্োত পুনরায় 

'বিস্ষারিত নলাকার হইয়া বুহদন্ত্রে পরিণত হয়। বৃহ্যনত্ 
কষত্রান্্র অপেক্ষা সুলাকার । ক্ষুদ্রান্ত্ বৃহদন্ত্র অপেক্ষা দীর্ঘ 

১৪ 

আমাশয়, ক্কুদ্রোন্ত ও খৃহ্দন্তী। 

২৫ 

হইলেও স্থুলতর বলিয়া! উছা৷ বৃহদন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া 

থাকে। ইহার কার্য-মলভূত অন্নের ধারণ, রসশোষণ 
এবং মলনিংসারণ। 

মুখকুহর হইতে মলদ্বার পর্য্যস্ত বীর 

নি্মীণ সুদীর্ঘ, শআ্োত মহায়তন বলিয়া এবং অন্ঠান্ত 

শ্রোতঃসমূহ উঠার অদীন বলিয়া, উঠার মহাআোত নাম 

সার্থক হইয়াছে । অন্নরসই সকল ধাতুর মূল এবং উহ্থা 
মহ্বাস্োত হইতে আকুই হইরা (ও ক্রমে রক্তে পরিণত 

হইর]) ধাতৃসমূহের পোষণ করে, এইজন্য অন্যান্ত শ্রোতকে 

উহার অধীন বলা হইয়। থাকে । 

বর্ণনার স্থৃবিধার জন্য মহাজোতকে ছয়টা অংশে বিভক্ত. 

কর! হয়। যথা-_যুখকুহর, গ্রাসনিকা, অন্ননলিকা, 
অন্নপচন কার্য্যে 

মহাশ্রোতের সার বলিয়া জিহ্বা, দস্ত, লালাগ্রন্থি, যরৎ ও 
অগ্ন্যাশয়_ ইহাদের বর্ণনাও এই প্রসঙ্গেই করা যাইবে। 
মহাকস্রোতের ছয়টা অংশ এরং উহ্বার সহায়ক যন্ত্রমূহের 
মধ্যে আমাশয়, ক্ষুদ্রানত্, বৃহদস্ত্, যকুৎ ও অগ্যযাশয় উদর- 

গুহ্থার মধ্যে অবস্থিত, অপরগুলি উহার বহির্ভাগে বর্তমান | 

অতঃপর ইহাদের বর্ণনা করা যাইতেছে । 

মুখকুহর । 

হ্খনকু হল্ল (১১৮ চিত্র )_ মুখাভ্যন্তরে অবস্থিত। 

ইহার আয়তন ক্ষুদ্র নারিকেল ফলের ন্ায় এবং ইহার মধ্যে 
জিহ্বা-দস্তাদি বর্তমান । উহার উপরিভাগ (ছাদ ) কঠিন ও 
কোমল--নামক তালুদয় দ্বার নিশ্মিত; নিপ্নভাগ, প্রধানতঃ' 
জিহবা ও তৎসংযুক্ত অধোহনুমগ্ডলের অস্তরালস্থ বস্ত দ্বারা 

নির্মিত। উহার, দ্বার উভর ও্টের মধাবর্তী, ইহা মুখদ্বার 
নামে অভিহিত। মুখগহ্বরের মধ্যে স্তপংক্তিদ্বয়ের সনুখস্থ্ 
অদ্ধচন্্রাকার অবকাশের নাম মুখালিন্দ__ইহা সম্মুথে ওষ্টদ্বয় 

দ্বারা এঁবং উভয়পার্থ্বে কপোল বা গণ্উয় দ্বারা বেষ্টিত। 

ইহার পর দন্তপংক্তির পশ্চাতে গলবিলগ্কার পর্য্যন্ত মুখের 

আভ্যন্তর গুহা। তৎপশ্চাতে গলবিল অবস্থিত। 
মুখগহ্বরপ্রসঙ্গে উহার মধ্যে এবং পার্খে অবস্থিত দশটা 

বিশেষ অংশ লক্ষণীয় । যথা-__-ওষদ্য়, গৃওঘয়, দাস্তবেষ্টদ়, 



(১১৭ চিত্র) 

মহাশআ্োতঃ-প্রদর্শক কোষ্ঠ চিত্র। 
( ইহাতে হয় দেখান হয় নাই। উরম্তা নামক কলাকোবদ্ধয় বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে )। 

শ্বাপম।গ 

অশ্নমার্গ গ্রসনিক। 

শ্বাসনলিক! 

-- অন্ননলিক। 

দক্ষিণ উরস্তা কলার 

পর্্যাশয়িকভাগ 

উরন্তার পরিসরীয়ভাগ 
(মভাপ্রাচীরার পৃ সবি) ছা 

য্কৎ 7 | 

বাম উরশ্তাব 
পরিসরীয়ভাগ 

আমাশণ 

_এহণী বৃহদন্ত্রের শনুপ্রস্থভাগ 

বৃহদন্ত্রের আরোহীভাগ কষু্রান্ত্রের আরম্ত 

উট টি ্ | - 
১0015, উস বঅ ভা? 10) এ বৃহদস্ত্রের অবরোহীভাগ 
4৮১ 105 উ. 
// 

উঞ্তুক 

উপ্তকপুচ্ছ 

ষুদ্রান্ত্ের শেষ অংশ রর ওুদনলিকা 

সর 

রহ চ ঙ্ঃ 

শি র্ ছি নধ ৮ ৮১০. 8 14৮৭, বি রি 
শি ২৬ ৬ ৮৮১৫ হর স্ঞ, এ চে 5 ৯ 

রর ৯ কৈ সু লও রব ৫ র্ বিনে রি রি রা 8 ধন. দরগা ১ নব শা পট 2 তু 
৪ নর পা নি জজ শ ৯২7৮ 2১2৮ ক এ১48357, টন রি 



আশয়-পরিচয় | 

দস্তসমূহ, জিহ্বা, ভালুপটল, গলতোরপিকাদয়, উপজিহ্বাদয়, 
অধিজিহ্বা এবং লালাগ্রন্থিসমূহ । এগুলির মধ্যে দত্ত ভিন্ন 
অন্তান্ত অংশ তরল শ্লেন্সশ্রাবিণী সুশ্ম কল! দ্বারা আবৃত । 

প্রত্যেকের বিষয় পৃথগ্ভাবে বর্ণন৷ করা যাইতেছে। 

(১) শুষ্টচল্র_মুখদ্বারের কপাটছয়ের স্তাক কার্ধ্য 

করিয়। থাকে । উহার! মুখমুদ্রবী নামক পেণী দ্বার! 

নিম্মিত। ওষ্ঠদয়ে প্রচুর সিরাধমনী জালক ও রসায়নীজালক 
বর্তমান এবং মেদের আধিক্যবশতঃ উহারা কোমল । 

ওষ্টদ্ধয়ের বহির্ভাগ ত্বকের দ্বারা এবং অন্তর্ভাগ শ্রেম্সঅ্রবিনী 

নখ 

সুক্ম কলা হারা আবৃত। ত্বক ও কলার সন্ধিস্থান সাপের 
খোলসের সায় অত্যন্ত সুগম পরিবর্তনশীল ত্বকের দ্বারা আবৃত। 

ওষ্ঠদ্ধয়ের নিয়াংশ অধর নামে এবং উপরের অংশ ওগ্ঠ 

নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ওষ্ঠ ও অধরের উভয় দিকের 
সংযোগস্থানদয়েব পেশী স্যন্বণী বা সৃক্কণীত্বয় নামে অভিহিত। 
প্রত্যেক ওষ্ঠের অভ্যন্তর প্রদেশে মধ্যস্থলে ন্নাসুস্ত্র নিশ্মিত 
সেবনী বা বন্ধনী আছে। উক্ত সেবনীঘয় ওষটদ্বয়কে 

দস্তবেষ্টের সম্মুখভাগে বন্ধন করিয়। রাখে । উহার! যথাক্রমে 

উত্তর! ও অধর! ওষ্ঠসেবনী নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । 

( ১৩৫ চিত্র) 

মুখকুহর এবং লালাগ্রন্থিসমূহ। 
পার্খদেশ ছেদন করিয়া দেখান হইয়াছে। 

হম্বধরীয় লালাগ্রস্থি 
[ ক-ক-_কর্ণমূলিক নামক লালাগ্রন্থি | 

১। গোস্তনপ্রবর্ধন। ২। হল্পকুটকর্ষণী পেশী। 

কর্ণমূলিক লালাস্তরোত 
বক্ত,নাড়ীর শাখ! 

জিহবা 

কপোলিকা পেশার গ্রস্ত 
রাসনী নাড়ী 
জিহবাধরীয় লালাস্রোত 

জিহবাধরীয় লালা গ্রস্থি 

কণ্ঠিকাস্থি: 
শং--অন্শাখ। উত্তম! ধমনী । ] 

৩। শিফাকষ্ঠিকা স্বাষু। ৪। বজ্জ,নাড়ী। 

& |  অন্তত্রণতৃকা ধমনী ও অনুমন্ত। সিরা । 



২৮ 

(২) গও্গচ্বশ্র -_ বা কপোলদ্বয় যেগোবহুল ও 

জালকাকীর্ণ এবং কপোলিকা পেশীদ্বয় দ্বারা নিশ্মিত। 

উহাদের বহির্ভাগ ত্বকের দ্বারা এবং অন্তর্ভাগ প্র্েম্সআাবিণী 
স্ুক্ম কলা দ্বারা আবুত। গগুদয় সন্মুখভাগে দস্তবেষ্টের 

শেষ সীম। পর্যাস্ত বিভৃত হইয়া উর্জী ও 'অখঃসীমায় ওষ্ঠদ্য়ের 
সহিত মিলিত হইগলাছে। ইহাদের উভগ দিকে দ্বিতীয় চর্বণক 
দত্তের মূলের পার্খে ছইটী কর্ণমূলিক গ্রন্থি আছে। উক্ত 
গ্রথ্থিদ্রয় হইতে ঢুইটী হুঙ্ম নল দ্বারা লালা নিঃস্গত হইর! 
থাকে। উহার! কর্ণমূলিক আোত (1১.:0610 00৩০২ ) 
-নামে অভাঁহহ। 

(৩) দম্ভলেষ্টত্র -: দত্তবেইদ্বয় অস্থিময় 
দস্তোদুখলগুলির দৃঢঙ্নাযুস্ত্র নিশ্রিত বেষ্টনীস্বর্ূপ | উহারা 
অস্থিধরা কলানৃত এবং শ্রেম্সস্রাবিণী কল! দ্বারা বেষ্টিত। 
উহ্থার৷ দস্তমূলগুলিকে উদৃখলের মধ্যে দু়ভাবে বন্ধন 
করিয়া রাখে । আশ্চর্য্যের বিষর, উহাদের ম্পর্শজ্ঞ।ন অত্যান্ত 
অল্প। দত্তগুলি সম্যক রূপে ধৌত না হইলে নানাপ্রকার 
দস্তরোগ জন্মিয়া থাকে । 

(৪) দম্ভসম্মুহ __ দস্তসমৃহ সংখ্যায় বত্রিশটি। 
কর্তনাদি কাধ্য-ভেদে উহাদিগের পৃথক সংজ্ঞ।র বিষয় পূর্ধেই 
উক্ত হইয়াছে । উহাদিগের নির্মাণের বর্ণন! সুক্ষ শারীরে 
করা যাইবে। 

(৫) জিহ্ভা-ইহার প্রধান কার্য স্বাদগ্রহণ। 
তদ্বাতীত ইহা! খাছ চরণ ও গলাধঃকরণের সহায়তা করিয়! 
থাকে । জিহবা প্রধানত; অতি-তরল শ্লেম্মআাবিণী কলা বেষ্টিত 
ও পেশীপুঞ্জ নিশ্মিত এবং অসংখ্য স্বাদগ্রহণকারী অঙ্কুর 
সংযুক্ত । উহা সুখভূমির তলদেশে কন্তিকাস্থি সংলগ্ন ও 

সেবনীর দ্বারা সন্বপ্ধ। পশ্চার্দিকে উহার মধ্যভাগে 
অধিজিহিবকা সংণগ্র আছে এবং উভয় পার্থ 
পুরঃস্তত্তিক সংযুক্ত । জিহ্বার নির্মাণ রসনেন্দ্রিয় বর্ণন! 
প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বণিত হইবে । 

(৬) তাল্ুজ্মগ্ুন (19. ৮৪) - ইহা 
মুখকুহরের ছাদের ভ্তায় অবস্থিত এবং অঞ্জলির ভ্তায় 

আক্কতিবিশিষ্ট। উহার দুইটা অংশ আছে _-তন্মধ্যে 
সন্মুখভাগ কঠিন তালু এবং পশ্চাতাগ কোমল তালু নামে 
অভিহিত । 

আমুর্কেদ সংস্কিত। | 

(ক) ব্চাি তাভনু (8:0 25150.) ০৫ 
কলাচ্ছাদিত কঠিন পত্রাকার অস্থিদ্বারা নির্শিত এবং 
মুখকুছরের সন্ধে কোরোদর ছাদের ন্যায় অবস্থিত। উর্ধ 
হনুমগ্ডলের তালুপত্রকদ্বয় পরম্পর মিলিত হইয়া উহার 
সন্তুখভাগ এবং তান্বস্থির হুন্বপত্রকঘয় উহার পশ্চান্তাগ 
নির্মাণ করিয়! থাকে । 

(খ) ম্কোৌমতলতাতনু (১০৮ 78126) 
কঠিন তালুর পশ্চান্তাগের ধারার সহিত সংলগ্ন । উহা! কোমল 
মাংস ও স্নামুতত্ত দ্বার! নির্মিত, “জবনিক। কলা? দ্বারা আবুত 

এবং গলবিলের পশ্চিমার্ধ আবৃত করিয়! অধোমুখে লম্বমান। 

অন্ন গলাধঃকরণ কালে উহা যুগপৎ পশ্চাদ্দিকে ও উর্ধাদিকে 

আকৃষ্ট হইয়া গলবিলের আয়তন বৃদ্ধি করিয়| থাকে এবং 

অন্নকে নাসিকার পশ্চাতের দ্বার দিয়া নাসিকাভ্যন্তরে 

প্রবেশ করিতে দে না। কোমলতালুর পশ্চাৎ সীমার 

যধ্স্থলে গুড়ের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পেশী সংলগ্ন 

আছে, উহা কাকলক বা গলশুস্তিকা (0৮৮18) 
নামে অভিহিত। এই পেনী কোমল তালুর উত্তোলন 

কার্যোর সহায়তা করিয়া থাকে । 

জাল্ুপেস্পীসম্মুহু-_তালুর সহিত নয়টি পেশী 
সম্বদ্ধ আছে। যথ| -- প্রতোক পার্থে তালুত্তোলনী; 
তালুত্তংসনী, ভালুজিহিরক1ও গলতালুক! _এই চারিটি 
করিয়া সমষ্টিতে আটটা পেনী এবং মধ্যে কাকলকিনী। 
উহাদের বিষয় পেশী বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 

তালুত্তোলনী সমগ্র কোমল তালুকে উর্ধাদকে উত্তোলন 
করিয়া থাকে । উহা! শঙ্গাস্থির অশ্মকূট হইতে উৎপন হইয়া 
উক্ত অস্থির মধ্যস্থলে অপর পার্খস্থ তালুত্তোলনী পেশীর 
সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে। তালুত্বংসনী পেশী জতুকাস্থির 
চরণফলক হইতে উৎপন্ন; উহা উহার অন্কুশ আশ্রয়ে 
বিবর্তমান হইয়া তালুর উত্তসন (টানিয়৷ রাখ। কার্ধ্য ) 
করে। অপর দুইটার নাম হইতেই উহাদিগের উৎপতিস্থান 
ও নিবেশস্থান জ্জান! যায়। উহার! যথাক্রমে জিহ্বামূলের ও 
গলবিলের পার্খ হইতে তালুকে আকর্ষণ করিয়া গলঘার 

বিস্কারিত করে এবং 'তাহার ফলে গলীধঃকরণ কার্ষ্যে 

সামর্থ; জন্মায়। কাকলকিনী পেশী তালুর মধ্যবিদ্দু হইতে 

লম্বমান থাকিয়া গলশুপ্তিকাকে উত্তোগন করিয়া! থাকে। 



(১১৯ চিত্র ) 

গলবিলঘার । 
[ সম্মুখ হইতে দৃষ্ট ] 

গলস্তস্ভতিক। পশ্চিমা 

উপজিহিবকা 
গলস্তস্তিক। পুর্ব 

কপোলিক। পেশা 
(মেদঃপুঞ্জ দ্বারা আবৃত) 

অ ধো হু ন্থু 

| ১।২- বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ্বাদাস্কুরসমূহ যথাক্রমে দর্শিত । ] 

২২৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



( ১২০ চিত্র ) 

গলবিলঘার ! 
| পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট ] 

( এসনিকা পশ্চাদৃভাগে বিদীর্ণ করিয়! দিত ) 

জতৃকান্থি শরার 

7 শুঙ্গান্থির অশ্মকূটাংশ 

-___ উহারই গোস্তনক 
তালুন্তংসনী পেশা 

রশ 

পশ্চিম নাসাগুছাদ্ার 
শিফাপ্রবদ্ধন 

শ্রতিসৌরক্ষিক তব্ণাস্থি 1 তালুক্তোলনী পেশী 

জতুকার অহুশে 
শিফা 

উত্তরা কগসংকোচনী শতিসুরঙ্গাদ্বারিক। পেশী 

কাকলক 
মধাম! কগ%নংকোচনী পেবা 

জিব 

অধিজিহিবক।| 

শ্বাসমা্গদার 

স্বশ্তিক ঘাটিক। পেখা 
অধর। ক%সংকোচনী পেথা 

- ককটঘাটিক। পশ্চিম] পে 

অন্ননলিক। 

(২২৯ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



আশয়-্পরিচয়'। . 

(৭) গলজক্তোবুশিকা! (20 £715005 
£10016507 ৪8৫6৪ -- ১৩৬ চিত্র ) -* গলবিলঘারের 

উভয়দিকে বর্তমান তোরণাকার যে ছুইটী অবয়ব মধ্যবিন্দুতে 

আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাদের নায গলতোরণিকা। 
উহার কাকলক হইতে উৎপন্ন হইয়া এক এক দিকে দুই 

মুখে বিভক্ত হইয়া নিয়দিকে অবতরণ করিয়া ছুই ছুইটা 

গলস্তত্ভিকারপে পরিণত হইয়াছে । উহার! অবস্থানভেদে 

পুর€স্তভিকা (10601018110 006 8035 ) 

ও পশ্চিমন্তস্তিকা (12056611097 01110 01 16 

[380859) নামে পরিচিত। তন্মধ্যে ছুইটা পুর:স্তস্তিকা' 
জিহ্বামূলের উভয় দিকে নিয়ভাগে সংযুক্ত হইয়াছে । 
উহার জিহবা! ও তালুর পেশীতন্ত দ্বারা নির্মিত । 

(৮) উপজিহিরিক্গা (102911)--(১৩৬ চিত্র) 

গলবিলদ্বারের এক এক দিকে, পুরঃস্তম্তিকা ও পশ্চিম 

স্তস্তিকার মধ্যবর্তী কুলের আটির মত ক্ষুদ্র গ্রস্থিময় পিগ্ডিকার 
নাম উপজিহিবকা। উহার! প্রধানতঃ লসীকাগ্র্গির সদৃশ 

উপাদানে নির্মিত। বালকদদিগের কফাধিক্য হইলে উহারা 

স্কীত হইয়া শুষ্ককাসাদি রোগ উৎপন্ন করে। শীারীর- 

ক্রিয়াবিদ্গণ বলিয়! থাকেন যে উহারা স্বভাবতঃ শ্বাসযস্ত্রের 

দ্বারস্থ প্রহরী স্বরূপ। 

(৯) অপ্িজিত্বি ক1 (70181০605 )-ইহ! 
শ্বাসযন্ত্রের দ্বারস্থ কপাট বা ঢাকনি স্বরূপ। ইহা তরুণাস্থি 
নির্মিত ত্রিকোণপ্রায় ও সুক্ষ শ্রেম্বত্রাবিণী কলাদ্বার! সংবৃত, 

( ১৩৭ চিন্ত্র )--ইহার মুল পশ্চাতে রসনামূলে সংলগ্ন । অন্ন 
গলাধঃকরণকালে উহা! শ্বাসপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে । 

অন্যমনস্ক অবস্থায় ইহা ষদি শ্বাসপথের দ্বার রুদ্ধ না করে, 
তাহা হইলে অন্ন বা জল শ্বাসপথে প্রবেশ করিলে দারুণ 
কাসি (বিষম লাগ!) উপস্থিত হয়। 

(১*) ল।লাগ্রন্থিতলম্মুহ (9০115515 £15009) 

(১০৫ চিত্র) -- লালাগ্রন্থি সংখঠায় চারিটা-_-ষথা, ছুইটা 
কর্ণমূলিক, একটী চিবুকাধরীয়, আর একটা জিহ্বাধরীয় । 
লালাগ্রন্থিগুলি হইতে মুখের ভিতর পাতলা ও পিচ্ছিল 

লালা নিঃসৃত হওয়ায় অন আর্ত প্রাপ্ত হয় এব উ্ছীর চর্বশ 
ও গলাধঃকরণ কার্ধ্য সহজেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। লালা 
মিশ্রিত হুইয়! অন্নের শ্বেতসার অংশ কিঞ্চিৎ পরিপাক হয় 
এবং এরূপ পাক প্রাপ্ত হইলে উহা! মিষ্টস্বাদ*হয়। 

(ক) বচর্শনুতিন্চগ্র্তি (1১810610 51900) 

(১৩৫ চিত্র )-- কর্ণমূলিক লালাগ্রন্থি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, 

তুল।র পিণ্ডের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ওজনে প্রায় ছয় 
তোলা । উহ প্রত্যেক পার্থ কর্ণমূলের সম্মুখে ও নিম্নে 
হনুমুণ্ডসদ্ধিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। উহার সম্মুথে ষে 

হম্ুকূটকর্ষণী পেশী আছে, উহা! সম্কুচিত হইয়া! কর্ণমুলিক 

গ্র্িকে নিম্পীড়ন করিলে উক্ত গ্রন্থি হইতে লালাশ্রাব হয় 

এবং তন্দার! চর্বণাদি কার্য্যের স্ুবিধ! ঘটিয়। থাকে । প্রত্যেক 

. কর্ণমুলিক গ্রস্থি হইতে একটী করিয়া স্রোত বা নলিক! 
কপোলিক! পেশী ভেদ করিয়। মুখাভাস্তরে প্রস্থত হইয়াছে, 
উঠার নাম কর্ণমূলিক আোত (1১810010 000৮)। উহ্! 

তিন অঙ্গুল দীর্ঘ এবং কুশের অভ্যন্তরস্থ নলিকার স্তায় স্থুল। 

উহার মুখ মুখালিন্দে উদ্ধহনুমগ্ডলের দ্বিতীয় চর্বণক দত্তের 
মূলে অবস্থিত এবং শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত । 

কর্ণমূল পাঁকিলে নির্বিঘ্বে শল্সকর্ম সম্পাদনের জন্য 
নিম্নলিখিত বিষয় ম্মরণ রাখা কর্তব্য। কর্ণমূলিক গ্রন্থিকে 

ভেদ করিয়। বহ্ির্মাতৃকা ধমনীও অন্তর্ানব্য ধমনীর দুইটা 

প্রাথমিক শাখাসহ উদ্ধে প্রস্থত হয়। শ্রতিনাড়ীর শাখার 
সহিত বক্তুনাড়ীও উক্ত গ্রস্থিকে ভেদ করে। স্থতরাং 

শন্প্রয়োগকালে ভ্রমবশতঃ ধমনী ছেদন করিলে অতিরিক্ত 

রক্তপাত হয় এবং বজ,নাড়ী ছেদন করিলে অসাধ্য 

অদ্দিত রোগ (175.018] 72519515) জন্মে। সন্নিপাত 

জরাদিতে প্রায় মুখের মলিনতা দোষে কর্ণসূলিক গ্রন্থি 

পাকিয়৷ উঠে। মুখ উত্তমরূপে শোধন করিলে ইহ ঘটিতে 

পারে না। 

হল্ীল্ গ্রন্থি (9010200255111615 21509) 

( ১৩৫ চিত্র ) হুম্বধরীয় নামক লালাগ্রন্থি হন্ুমণ্ডলের অধো” 

ভাগে ও ক্রোড়দেশে অবস্থিত এবং আখুরোট ফলের ভ্তায় 

আক্ৃতিবিশিষ্ট । এই গ্রথিকে পশ্চাৎ হইতে ভেদ করিয়া 



২৩৩ 

বহিষ্থানব্য! ধমনী ( বক্তু ধমনী ) প্রন্থত হইয়াছে । এই গ্রন্থি 

মুখভূমিনির্মাপক পেশীসমৃহের নিয়ে গল প্রচ্ছদ। পেশী হ্বারা 

দুড়রূপে আচ্ছাদিত হই়। অবস্থিত । উহার শ্রোত প্রা 

তিন অঙ্ুল দীর্ঘ । ইহা জিহ্বাধরীয় সেবনীর পার্থে অবস্থিত 

এবং ইহার মূল জিহবাধরীয়গ্রস্থিত্রোতের মুখের সহিত প্রায়শঃ 
মিলিত । 

জিহ্বা স্ব গ্রন্থি (591১1175921 হকা1৫) 

(১৩৫ চিত্র )-- জিহ্বাধরীয় নামক গ্রন্থি বাদামের ভ্তায় 

আকৃতিবিশিষ্ট । উহা অধোহন্ুমণ্ডলের মধ্যস্থিত খাতে 

জিহবাসেবনীর নিম্নভাগে শ্নৈম্মিক কলা দ্বারা আবৃত হইয়। 

গুঢ ভাবে অবস্থিত। উহার দশ কি বারটী ( কখন বা 

কুড়িটা) স্রোত বা! থম নলিকা থাকে । উহাদিগের মুখ গুলি 
হন্বধরীয় গ্রস্থির আোতের মুখের সহিত মিলিত হইয়া অথবা 

পৃথক্ ভাবে গিহবাসেবনীর পার্থ উন্ুত্ত হই? থাকে । 

গ্রসনিকা । 
গ্রাসনিক্কা (6011) - (১৩৮ চিত্র) এই 

মাংসকলাময়ী স্কীতোদর নলিকা উদর গহ্বরে অন্ন প্রবেশের 

দ্বার স্বরূপ। উহা গ্রীবাকশেরুকাগুলির সম্মুখে এবং মুখগুহা, 
নাসাগুহ! ও স্বরযস্ত্ের পশ্চাদ দেশে অন্ননলীর উপরে সংলগ্র। 

উহার আকুতি ধুতুর৷ ফুলের ন্যায় উদ্ধীদিকে আয়ত এবং 
নিয়দিকে সম্কুচিত। উহা "ক্ঠসংকোচনী” নায়ী তিনটা পেশী 
দ্বার নির্মিত এবং ভিতর দিকে শ্রেম্বআ্রাবি-কলা বেষ্টিত। 

বর্ণনার স্থবিধার জন্য উহার তিনটা অংশ কল্পন! কর! 

যাইতেছে ; যথা উর্ধে__নাসাগুহাপশ্চিমাংশ, মধ্যে গলদ্বার- 
পশ্চিমাংশ এবং নিয়ে স্বরযন্ত্রপশ্চিমাংশ | 

(ক) নাসাগুহাশ্পশ্চিআহস্ণ-( বও৪০- 

[0179.7105 )--ইহার সম্মুখে নাসিকার মধ্যপ্রাচীর এবং 
উভয় পার্খে দুইটা পশ্চিমন্নাসাদ্বা্ল (08০9:0০০) ) 
তাহাদের উভয় পার্খে ত্রিকোণ-তরুণাস্থি (0:583)-৫বষ্টিত 

ছইটী শ্রুুতিস্চল্পেক্গা ব্বাক্র (0507065 0£ 03৫ 
£005001%  081)55) অবস্থিত । উহার পশ্চাতে 

শিরোগ্রীব-সদ্ধির সম্মুখে সংলগ্ন তুলার পিগ্ডের স্তায় 
গ্রস্পন্নিক্ষা গ্রষ্ছি (61091508581 1:025811 )-নামক 

আধুর্বেদ-সংহিতা। 

কুত্র গ্রন্থি অবস্থিত । উহার নির্মাণ উপজিহ্বিকার ন্যায় । 
নাসাগুহা-পশ্চিমভাগের অধোদ্ধার গলবিলের সহিত অবিচ্ছিন্ন । 

অন্লাদির গলাধঃকরণ কালে সম্মুখস্থ কোমল তালু কিঞ্চিৎ 

উৎক্ষিপ্ত হইয়! উক্ত পথ রগ্ধ করিয়া থাকে । 

(খ) গলদ্বাল্র-পশ্ডিআহল্ণ (0151 991৮ 
01097271000 09165 ০01 110198 )__গালবিল 

নামে অভিহিত (১৩৯ চিত্র )। উহা! উর্ধাদিকে নাসাগুহার 
পশ্চান্তাগে এবং নিয়দিকে স্বরযস্ত্রের পশ্চান্তাগে (কণ্ঠিকাস্ছথি 
পর্য্যন্ত) অবস্থিত | উহার সম্মুখে--উভয় দিকের গলতোরণিকা 
বেষ্টিত ঈষৎ সম্কুচিত গলবিলদ্বার; পশ্চাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

গ্রীবাকশেরুকাদ্ধয়ের কলাবৃত পিগুদ্বয়। আর উহার 

উভয়দিকে উত্তর! ও মধ্যম। কণ্ঠস্কোচনী পেশীদ্ধয়ের কলাবৃত 

পল্ষাংশ | 

(গ) ব্দল্রম্বক্পশ্িষ্মাহস্প (15415108621 
78:৮0 191005105) - স্বরযন্ত্রপশ্চিমাংশ কণ্ঠিকাস্থির 

পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ত করিয়া ক্ৃকাটিকার পৃষ্ঠ পধ্যস্ত 

বিস্তৃত, কলা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অধরা কসংকোচনী 

পেবদয় দ্বারা পরিবেষ্টিত (১৩৯ চিত্র )। উহা উর্ধদিকে 

গলবিলের সহিত এবং অধোভাগে অন্ননলিকার সহিত 

অবিচ্ছিন্নভাবে সন্বদ্ধ। উহার সম্খুথে অধিজিহ্বিকা ও 

স্বরতন্্রীদ্বয় সহ ত্রিকোণ স্বরযন্ত্রদ্ধার লক্ষণীয়। 

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে গ্রসনিকার চতুর্দিকে 

দর্শটী পেশী আছে । এক্ষণে এঁ সকল পেণীর বিষয় বিস্তারিত- 

ভাবে লিখিত হইতেছে । উহার প্রত্যেক দিকে পাঁচটা 

করিয়া দশটা পেণী বর্তমান--তিনটা কণ্ঠসংকোচনী, একটা 

শিফাগলাস্তরীয়৷ এবং একটা শ্রুতিন্রঙ্গাঘারিকা । 

আচঃটতনহক্োভিলী পেশী (0০0507669: 

[70501590760 0091: )-নামের তিনটা 

পেনী উপয্ুপরি পরস্পর-সংলগ্ন থাকিয়া এবং বিপরীত 

দিকের তিনটা পেশীর সহিত মিলিত ( ১৩১৩৮ 

চিত্র) হইয়া গ্রসনিকাকে সম্পূর্ভাবে বেষ্টন 
করিয়া অবস্থিত। এরূপে সংযুক্ত পেনীগুলিকে কেহ কেহ 
সমষ্টিতে একটা “গ্রাসনী” পেশী সংজ্ঞা অভিহিত করিয়। 



পর 
আশর়-পরিচয় খ্১ 

( ১২১ চিত্র ) 

গ্রসনিকা, অন্ননলিক! ও শ্বামনলিক!। 
[ পম্চাৎ হইতে দুষ্ট ] 
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* থাকেন। উহ্ার॥আাবরণী দৃঢ় সাযুময় আস্তরণ বন্ধের সার 
আকুতিবিশিষ্ট এবং পশ্চাদ্দিকে শ্রীবাবংশের সম্মুখে নিবদ্ধ। 

উহ্থার মধ্যরেখায় প্গ্রসনিক। সেবনী” (61081518691 

, 7২1)0)6 ) বর্তমান - ইহা! ছয়টা পেশীর সন্ধানরেখ।। 

_. উক্ত পেশীগুলির মধ্যে উত্তর! কণ্ঠসংকোচনী'পেশীর 
উৎপততিস্থান এক, দিকে জতৃকাস্থির ' চরণফলক এবং 

শ্বরমন্ত 

প্রাবরণী নাবুপ্রচ্ছদা 
রা ) 

্া 

টি 
০ পর ৰ 

উত্তর। কঞ্ঠসংকোচনী পেশী 

মধ্যম। কসংকোচনী পেশী 

অধর] কণ্ঠসংকোচনী পেশী পারা 

অপর দিকে অধোহনুমগ্ুলের পশ্চান্দিকের দস্তোদুখল। 

মধ্যম! কসংকোচনী পেশীর উৎপত্বিস্থান কষ্টিকাস্ছির 
শূ্দয, উহাদের অস্তরাল ও শিফাকষ্ঠিক! গ্গাযু, অধরা 

কণ্ঠসংকৌচনী পেশীর উৎপত্তিস্থান অবটু ও কৃকাটিকা 
্বয়ের ছুই পার্খ্ব। পূর্বের যে দৃঢ় স্গাযুস্ত্রময়ী গ্রসনিক! দেবনীর 
কথা বলা হইয়াছে, উহাই এই সমস্ত পেশীর নিবেশ স্থান। 



৩২ 

স্পিহগগলান্্রীস্বা পেল্ণী (3010-072150- 
058 )- শঙ্খাস্থির শিা প্রবর্ধন হইতে সম্ভৃত হইয়া সেই 
দিকের গ্রসনিকার পার্খশদেশে ও অবট্কাস্থির পক্ষের উপর 
ংলগ্ন। এই পেশী আকারে নাতিস্কুল ফিতা বা দড়ির স্থায়। 

ইহার কা্ধ্য গ্রসনিকাকে উপরে টানিয়া তোলা । 

শ্রুতিন্বঙ্গা্বাক্রিকা পেস্পী (8215০ 
[10017510568 200 9111)1000--01707 00555 ) 

কোমল তালু ও শ্রতিস্থরঙ্গাদ্ধার হইতে সন্থৃত ২৩টা' পেশীর 
সমষ্টি, ইহা পূর্ববৎ সন্নিবিষ্ট। ইহার ক্রিয়াও পূর্ধববৎ .। 

বিশেষত্ব এই যে ইহ! নাসাপশ্চিমদ্বারও বন্ধ করে। 

পূর্বোক্ত পাঁচটা পেশী পরিগ্রসনিক' নাড়ীচক্রের শাখা- 
প্রতান দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু শিফাগলাস্তরীয়া পেশীতে 

নাগিনী নাড়ীর শাখাপ্রতানও দেখা যায় । 

অন্ননলিকা । 
তঅক্সননতিলক্চ1 (0650117805 ০0 0116৮ )- 

অন্ননলিকা ( ১২৩) চিত্র মাংসতন্তপুঞ্জ দ্বারা নির্মিত, বিতস্তি 
(এক বিঘং) প্রমাণ দীর্ঘ এবং দুই অন্ুল আয়ত। 
গ্রসনিক দ্বারা গলাধঃক্কুত অন্নাদি এই নলিকার ভিতর দিয়া 

আমাশয়ে প্রবেশ করে । উহার উদ্ধমুখ গ্রসনিকার সহিত 
এবং অধোমুখ আমাশয়ের সহিত সংযুক্ত । 

অনননলিক। ষষ্ঠ গ্রীবাকশেরুকা হইতে আরম্ভ করিয়! 
একাদশ পৃষ্ঠকশেরুকা পর্যস্ত পৃষ্ঠবংশের সম্মুখভাগকে আশ্রয়, 
করিয়৷ অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য উহার তিনটা অংশ 

কল্পনা কর! হইয়৷ থাকে,_ধথা গ্রীবাগত অংশ, উরোগত 
অংশ এবং উদরগত অংশ। উহার মধ্যে প্রথম ও শেষ 
ংশ হম্বাকার--তিন চারি অঙ্গুল প্রমাণ মাত্র । মধ্য অংশ 

দীর্ঘ__সাত বা আট অঙ্গুল প্রমাণ । 

( অন্বন্ধ ) অন্ননলিকার প্রথম ভাগের অর্থাৎ এ্রীবাগত 
ংপের সম্মুখে ক্লোমনলিকা, গ্রৈবৈয়ক গ্রন্থির বামপিও, 

অধরগ্রৈবেয়কী সিরা ও ধমনী এবং নাড়ীহয় 'দেখা যায়। 

উহার পশ্চাতে পৃষ্টবংশ। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণা মহাযাতৃকা 
ধমনী, অনুমন্তা সিরা এবং আঁরোহিণী স্বরযন্ত্রনাড়ী অবস্থিত। 

€ 5 - ৫ ॥ 
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' রামদিকে, বামা মাদাতকা ধনী, শা দিপা 
রসকুল্য! দেখ। যায় | | 

উহার মধ্যভাগের অর্থাৎ উরোগত অংশের, সন্থুথে 
( সত্তর ফুস্ছুসাস্তরালে' )-ক্লোঘনলিকা, অনাহত নামক 
নাড়ীচক্র; বাম অক্ষাধরা ধমন্নী ও মহামাতৃক! ধমনী দেখ 
যায়। মহাধমনীর তোরণভাগ অন্ননলিকাকে তির্যগ্ভাবে 
লঙ্ঘন করিয়া] উহার" পশ্চাৎ ও বামদিকে প্রশ্থত হইয়াছে। 
উরোগত অরূনলিকার বামদিকে উক্ত ধমনীদ্ধয় এবং 

মহাধমনীর তোরণের উপান্তভাগ দেখা ফায়। উহার দক্ষিপ-. 

দিকে দক্ষিণ ফুস্কুসধরা কলা.এবং আরোহিণী স্বরযন্ত্রনাড়ী ।, 
উহার পশ্চাতে: পৃষ্ঠবংশ এবং রসকুল্যা। পরে ক্রমশঃ 
ক্লোমবিঙাগস্থান অতিক্রম করিয়া “অধর-পশ্চিম ফুস্ফুসাস্তরালে' 
প্রবিষ্ট উক্ত অন্ননলিকার সম্মুখে প্রথমে বামা ক্লোমশাখা' 
ও দক্ষিণ ফুন্কুসাভিগা ধমনী । উহার নিয়ে সগুখে হৃদয়ধর . 

কলাকোষ; পশ্চাতে অবরোহিণী মন্থাধমনী, মুখ্যা রসকুল্যা 

এবং, পুরোবংশিকা সিরা। উহার' উভয়পার্খে ফুস্কুসধরা, 
কলার কোযদ্বয়, ্রাপদানাড়ীগয এবং উক্ত টিনা 
শাখাগ্রশাখা নির্দ্িত নাড়ীচক্র | 

অতঃপর অনননলিকা মহাপ্রাচীরা ভেদ করিয়া উদরগুহায় ' 
প্রবিষ্ট হইরাছে। উহার শেষাংশ উদরগুহার মধ্যে , 
তির্ম্যগ্ভাবে আমাশয়ের মুখে সন্বদ্ধ হইগাছে। এই 
সংযোগন্থানের সম্মুখভাগে যক্কতের বাম পিও্, বামদিকে | 

আমাশরের: স্বন্ধ, দক্ষিণ দিকে যকৎপিপ্ডিকা দীর্ঘা এবং 
পশ্চাদ্দিকে মহাপ্রাচীরা পেশ্া। 

অন্ননলিকা নির্দাণ--অননলিকা হক ২ স্বতন্ত্র পেনী- 
তত্ব দ্বারা নির্দ্িতি। উক্ত পেশীতন্কগুলি আবার টা 
বিনস্ত । তন্মধ্যে বাহিরের স্তর উদ্ধাধো-যিস্তৃত, দীর্ঘতত্ত' , 
নির্শিত; ভিতরের স্তর চুড়ির স্তায় অনুপরস্থভাবে , 
অবস্থিত; শ্রন্ননলিকার অভ্যন্তরভাগ স্থল কলা বারা. 
আবৃত। এই কলাসংলগন শ্লশ্সত্রাবী গ্রস্থিসমূহ হইতে তরল : 
শ্লেশ্সা নিঃস্থত হইয়া অন্ননলিকার অভ্যন্তর ভাগ সর্বদা আর্জ 
করিয়। রাখে । অল্ননলিকা বছ নাড়ীজালক, ধ্মনীজালক ও :.+ 
দিরাজালক দ্বারা পরিব্যাপ্ত । তন্মধ্যে নাড়ীজালক নাগিনী : 
নাড়ীর এবং প্রাণ! নাড়ীনবয়ের শাখাপ্রশাখা ছারা নির্শিতি। . 



( ১৩৯ চিত্র ) 

নাসাগুহা। মুখ ও গলার অভ্যন্তর ভাগ। 

[ মুখ, নাস! এবং গলতান্বাদি প্রদর্শনের জন্য মধ্যরেখায় ছেদন করিয়া দেখান হইয়াছে । ] 

শলাটকোটর 

নাসামুরল। উদ্ধব। 
জভকাস্থির পাষণক খাত চিকন 

গ্াতুক কোটব নাসানুরঙ্গ। মধামা 
গ্লু র € 4 রটে রঃ এর নি ৃ কেন ও পর 

৭ 1:৮5 ত্র ১০০১:০))--- নাগালিন্দ 
অধর শ্ুপ্ডিক। রর 71 

গসশিকা। গ্রন্থি 

শণতিম্থবঙ্গাদার 

গ্রসনিকীরা। 
শাসাগুহা-পশ্চিমাংশ| 

কোমল তাণু 

নাসানবঙ্গা ঘবব। 

আশ 

ও ৬ 01 
:8) 5১) 

| . ২ টং 

ু রি 

৯, 

৪; দিতার। গ্রীবাকশের'ক। 

গমশিকাব গলবিলাংশ 

অধিজিভিবক! 

ূ জিহ্বাসেবনিকা। 
ঠ স্টপ স্বরষন্্ ০ নথ 

ককাটিকাংশ 

সিন ককাটকাংশ 

১ গ্রেবেয়ক গ্রন্থি 





[১২৩ চিজ :. 

অন্ননলিকা | 
(সম্মুখস্থ হুদয়-ফুস্ফুসাছি অপসারিত করিয়া দ্সিত ) 

অন্ননলিকা 

দক্ষিণ! মহামাতৃক! ধমনী "ধা | ন্ 
বাম। মহামাতৃক! ধমনী 
ক্লোমনলিকা , 

"*₹”॥ বাম! অক্ষাধরা ধমনী 

প্রথম! পশু কা 

দক্ষিণ। অক্ষাধরা ধমনী 

10015 

তোরণী মহাধমনী 

দক্ষিণ। ক্লোমশাখ। 

বাম ক্লোমশাখ। 

অবরোহিণী মহাধমনী 

দক্ষিণ| পুরোবংশিকা সির! 'অন্ননলিকা 

মহাপ্রাচীরা 

অন্ননলিক] (কণ্তিত) 

(মহাপ্রাচীর! ভেদ করিয়। নির্গত) 

মহাধমনী 
(মহা প্রাচীর। ভে করিয়। নির্গত) 

( ২৩২ পৃষ্ঠার সম্মুখে ). 





গাশয়-পরিচ্গ। 

আর ধমনীজানফ অধর গ্রৈবেয়কী, পশুকান্্গা এবং 
অন্ননলিকা চুগগা! না়ীশাখা হইতে প্রস্থৃত । 

এই পর্যাস্ত যে সকল যন্ত্রের বিষয় বলা হইল, উহার 
উারগুফার বাহিরে অবস্থিত ও অল্পপচনের সহায়ক গৌণ 
যন্র। আমাশয় প্রভৃতি মুখ্য অননপচনযন্ত্র উদরগুহার মধ্যে 
অবস্থিত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

উদরগুহা। 
শদম্লগুহহা! (21900101091 0০ঘহঠে )--উদবেব 

অভ্যন্তরে অবস্থিত; ইহা অলাবুফলের ন্তায় আকৃতিবিশিষ্ট 
শরীয়ের বৃহত্ধম গুহা (১২৪ চিত্র)। ইহা উর্ধভাগে 
মধ্যপ্রাচীরা দ্বারা উরোগুহা হইতে বিভক্ত এবং নিম্নভাগে 
শ্রোণিগুহার সহিত মিলিত। ইহার পশ্চিম সীমায় গভভীরা . 
প্রীবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত পৃষ্ঠবংশ, কটিলঘিনী-পেশীচতুষ্টয 
এবং কটিচতুরআ! পেশীঘ্বয়। ইহার সম্মুখ সীমায় এবং 
উভয়পার্থে পুর্বরবধিত উদরাস্তশ্ছদা নামী গম্ভীরা প্রাবরণী 
স্বার আবৃত নিয়স্থ পশ্ডকা ও উপপণুকা এবং জঘন- 
কপালব্বয় অবস্থিত। উদর্ধ্যা নায়ী কলা সমগ্র উদরগুহাব 
অভ্যন্তর ভাগকে আচ্ছাদন করিয়া আছে । উহার বিষয 
পরে বলা ধাইবে। 

উক্ত উদরগুহা নিয়লিখিত যন্ত্রতন্ত্র আধার ; যথা] 
আমাশয়, ক্ষুদ্রান্ত, বৃহদন্ত্র, যকণ্ ল্লীহা। অগ্ন্যাশয়ঃ 
বৃন্কদ্বয়, গবানীদ্বয়, বস্তি, অবরোহিণী মহাধমনী, 
অধরা মহানসিরা, রসকুল্যাসংযুক্ত রসপ্রপা এবং 
মণিপুরনামক জ্ঘতন্ত্র নাড়ীচক্রু ! 

বর্ণনার সুবিধার জন্য উদরের বহির্ভাগকে নয় ভাগে 

বিভক্ত করা হয় ( ১২৪ চিত্র )। উক্ত বিভাগের 

জন্ভ চারিটা বিভূঃুগ-রেখা কল্পিত হইয়াছে -_ ছুইটা 
দৈরধ্যা্ুসারে এবং ছুইটা প্রস্থান্ুসারে | দৈর্ধ্যাক্থুসারিণী রেখা 
ছইটী মধ্যরেখার ছই পার্খে অষ্টম উপপঞ্ড ক মধ্যস্বলের 
উপর দিয়! উর্ধাধোভাবে বিস্তৃত। উভয় রেখাই স্তনচূচুক 
হইতে বজ্জণরজ্জুর মধ্যবিদ্দু পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত । প্রস্থাহুসার়িনী 
রেখা হুইটার মধ্যে একটী উপরে অবস্থিত, তাহার নাম 
উত্ধরদাস্িক1। উহা নাভির উপরিচ্াগে নবম উপপণ্ডকা- 

রা 

দ্বয়ের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়াছে। অপরটী মাভির নি. 
অবস্থিত, উহার নাম ভাধরনাতিকা। উহ! উভয় জধন- 
কপালেব শিরোভাগকে স্পর্শ করিয়াছে । এইরূপ বিভাগের 
ফলে ( ১২৪ চিত্র) উদরের সম্ুখ ভাগ নয়টা প্রদেশে বি 
হইয়াছে । যথা-_উর্ধভাগে দক্ষিণ ও বাম জনুপাশ্থিক 
প্রদেশ, মধ্স্থলে হাদয়াধরিক প্রদেশ। মধ্যভাগে 
কটিব সম্মুখে ছুইদিক্ষে ছুইটা কুক্ষি বা কৃটিপার্থিক 
প্রদেশ, মধ্যস্থলে নাভির চতুদ্দিকে পরিনাতিক প্রদেশ । 
অধোভাগে উভয়দিকে বগক্গণোত্বরিক প্রদেশ, মধ্যস্থলে 
অধিবস্তিক বা বস্তিপ্রদেশ। এ প্রদেশসমুহের মধ্যে 
কোন্ শারীব-বিভাগ কোথায় অবস্থান করিতেছে, তাহ 
সর্বদা ম্মরণ রাখা কর্তব্য | যথা 

১ (ক) দক্ষিণ অনুপার্থিক-প্রদেশে | [9. 
[২1016 [০০170001720 [২০51০ )--যক্কতের দক্ষিণ" 

পিও, বৃহদস্ত্রের যারুতণ্কোণ এবং দক্ষিণ বুক্কাংশ অবস্থিতি। 

(খ) ক্দয়াধরিক-প্রদেশে (10. 10015530210 

[6৪100 )-- অগ্র্যাশয়ের দক্ষিণদিকের অর্ধভাগ, যক্কতের 

বামপিণ্ড ও দক্ষিণপিগ্ডাংশ, পিত্তকোষ, গ্রহণী, আমাশয়, 

অধিবুকসংঘযুক্ত বৃকীংশদ্ঘয়, অধর! মহাসিরা' প্রতীহারিণী সিরা, 

অবরোহিণী মহাধমনী, মণিপুরনামক নাঁড়ীচক্র এবং রসকুলা 

প্রভৃতি । (গ) বাম অন্ুুপাপ্থিক-প্রদেশে (1: 1 
115100010017011250 [২০21017) -- আমাশয়হন্ধে, প্লীহা, 

অগ্ন্যাশয়পুচ্ছ, বুহদস্ত্রের ধ্লেহিক কোণ এবং বাম বুকাংশ। 

২। (ক) দক্ষিণ কটিপাশ্বিক-প্রদেশে (10 
8151) 1+0171)07২651910 )- বৃহদস্ত্রের আরোহী ভাগ, 

দক্ষিণ বৃক্েবঃ নিয়াংশ এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়্ংশ। (থ) 

পরিনাভিক-প্রদেশে (10. 0101011165] 02100) 

বুহদন্তরেরে অনুপ্রস্থভাগ, গ্রহণর কিয়দংশ, বপাব মধ্যভাগ, 

'অস্ত্রন্ধনিকার অংশ এবং বহুল পরিমাণে ক্ষুদ্রান্ত্র। (গ) 
বাম কটিপাশ্থিক-প্রদেশে ( [15606 15810021 
[£1010 )--বুহদীস্ত্রের অবরোহী ভাগ, বামবুক্কের নিম্াংশ 

এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়াংশ । 

ও। (ক) দক্ষিণ বঙজখোত্তরিক-প্রদেশে 
(81511 17102552051 26100 ) ৮" দক্ষিণা গধীনী, 



[ ১২৪ চিত্র] 

উদর ও বক্ষের সম্মুখস্থ কাণ্পনিক রেখাবলী 
এবং রেখা-বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশ। 

, বাম স্তনান্তরিক। রেখ] 

দক্ষিণ অন্নপার্খিক প্রদেশ রর 

দক্ষিণ কুক্ষিদেশ ' স্” | 

সি হি জে 

হি মি হে 

ঞ 
জি ৬ 

1 

[ ১। হৃদয়াধরিক প্রদেশ ২। পরিনাভিক প্রদেশখ  ৩। অধিবন্তিক প্রদেশ । ৩. 
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 উত্ুক, উতুকপুচ্ছ : “এবং বৃষণ-ধমনী প্রভৃতি । (খ) 
অধিবস্তিক-প্রদেশে (10 7% 19090556010 1৩6121017)--- 

কুরানে কিরদংশ, শিশু ও তরুণগণের মৃত্রপূর্ণ বস্তি 
এবং গণ্ভিণী স্ত্রীব্র গর্ভাশয় । (গ) বাম বঙক্ষণোত্তরিক- 
প্রদেশে (1-516 [008109) 1২65190 )-বাম গবীনী, 

বুহুদন্ত্রেরে কুগুলিকা এবং বুষণ-ধমনী | 

উদরগুহার চারিদিকে সাতটা ছিদ্র আছে। তন্মধ্যে-- 
উর্ধে মন্থাধর্মনীর ছিদ্র, অধরমহাসিরার ছিদ্র এবং অন্ন- 

নলিকাবিবর -এই তিনটা গুহার আচ্ছাদন মহা প্রীচীরাতে 
সন্নিবদ্ধ। অস্তর্বগক্ষণীয় নামক ছিদ্র ছুইটী বজ্ণদে শদয়ে, 

এবং বঙক্ষণদরী নামক ছিদ্র বা ফাটাল দ্রইটা এরস্থলে 
ষঙ্ষণিকা নামক ন্নাধুরজ্জুর নিয়ে অবস্থিত। ইহাদের 
বিষয় পর্ববেই বণিত হুইয়াছে। 

উদর্যযা কলা। 
উদঞ্্যা অতল ( 261160560100 )-শ্যে সথাক্ক, স্বচ্ছ 

ও মস্যণ মহাকলা (বা! স্তরদ্বয়ান্বিত বিন্ত্রী) একটা স্তরের 

দ্বারা সমগ্র উদরগুহার পরিসরকে এবং ন্ত একটা স্তরের 
দ্বারা উদরগুহা“মধ্যস্থ যন্ত্রসমূহকে সমাবৃত করিয়! রাখিয়াছে, 

তাহার নাম উদর্য্যা কলা (১২৫ চিত্র )। ইহা উরস্তা 

কলার ভ্তার নিশ্ছিদ্র মহাকোযস্বরূপ। এই মহাকোষের 

গশরদ্বধয়ের মধ্যে তন্থ ও পিচ্ছিল লমীকা অরমাত্রায় 

পরিলক্ষিত হয়। এই লসীকাই স্বকীয় পিচ্ছিলতার দ্বার 
ষন্ত্রগুলির পরম্পর ঘর্ষণঙ্জনিত ক্ষয় নিবারণ করিয়। থাকে ৷ 

এই লীকাই রোগবশতঃ বিকৃত ও বন্ধিত হইলে 
জলোদরের সৃষ্টি হইয়৷ থাকে। 

এই উর্ধ্যা কলার ছুইটা পৃথক্ কোষাকার অংশ আছে__ 
বান্ছকোধষ বা মহ্হাকোষ এবং আভ্যন্তরকোষ বা লঘু- 
কোর্ক। বাহাকোষের বহিংস্তর উদরগুহার পরিসরকে আবৃত 
করিয়! রাখিয়াছে ; অন্তঃস্তর যকত, ল্লীহা, আমাশয়, গ্রহণী, 
বৃহদন্তর, কষুদ্রান্ত্র, বস্তিশীর্য' এবং সপরিকর গর্ভাশয়কে আবৃত 

, করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত-ন্ত্রসমূহকে বধাস্থানে বাধিয়া রাখিবার 
জন্ত এই 'বলাটী যে যে শুলে দ্িগুণীভূত হইয়াছে, সেই সেই 
ছলে হকৃগাদি' যন্ত্রের বঙ্ধনীর শ্যত্টি হইয়াছে । তন্মধো--যরুত্, 

ই, 

শ্লীহা, আমাশয়, কুদ্রাসর, বৃহ্দত্র, বডি, গর্ভাশয় এবং ওকাদিসা . 
ধারণার্থ সে সকল বন্ধনীর টি হইয়াছে, জাহাদের নাম মুখ্যা 
বন্ধনী; আশরপ্রকুরণে ইহাদের বিস্তৃত, বর্ণনা করা যাইবে । 
য্ুৎ এবং আমাশয়ের মধ্যস্থলে, নিযে এবং পার্বভাগে 
উদরধ্যা মহাকলার আভ্যান্তর বা লঘুকোষ অবস্থান 

করিতেছে । এই লঘুকোষের দীর্ঘ বা লম্বমান অংশ বপা' 
নামক স্থুল কলাংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । /যৃদবৃত্তের 

নিয়ে উভয় কলাকোষের সংযোঙ্গক একটী ছিদ্র আছে, উহা 
উদর্যযাস্তরিক ছিদ্র নামে পরিচিত। কলাকোবন্য়ের . 
মধ্যবর্তী লসীক1 সেই পথেই পরম্পরের সহিত সম্বন্ধ 

করে। 

আঅগ্প। (015 01560 0270)- _উদর্ধয। কলার চারিটা 

স্তরের সন্মিলিত ভাগের নাম বপা। এই বপার উল্লেখ 

বেছেও দৃষ্ট হয়।' স্থূল জবনিকা সদৃশ এই বপার দ্বারা 
অন্তরগ্ুলি সম্মুখভাগে সুরক্ষিত । এই বপা আমাশয়ের 
নিম্ন সীমা হইতে লম্বমান ও অন্ুপ্রস্থভাবে বিস্তৃত ) 
এইভাবে ইহা! কষুদ্রান্ত্রগুলিকে রক্ষা করিতেছে । ইহার 
নি্ন সীম! বিমুক্তাগ্র - অর্থাৎ পার্দার ন্যায় ল্ষমান। যোদশ্বী 
লোকের উদরে মেদের সঞ্চয় এই বপার অভ্যস্তরেই 
বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 

যে যে স্থলে উদর্যযা কলা দ্বিগুণীভূত টি সেই সেই 

স্থলে কতকগুলি স্থালীপুট শির্িত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
গুদনলিকা, বস্তি, যোনি ও গর্ভাশয়াদির অন্তরাল স্থলে 

স্্রীজাতির দুইটা স্থালীপুট বা স্থালিকা দৃষ্ট হয় __ একটা 
বস্তি-গর্ভাশয়াজ্তরীয় ( ৮০৪1০০-৮ 6601776 05018) 

এবং অপরট়ী যোনিগুদান্তরীয় ( [২০০৮০ দ221091 

০৪৩৮ 10১২৫ চিত্রে ৩1৪)। কিন্তু পুরুষদিগের 
শরীরে ( গর্ভাশয় না থাকার ) বস্তিগুদাজ্ঞরীয় ( £২০০৮০- 

55115717900) নামে একটা মাত্র স্থালিকা 

লক্ষিত হয়। . 

ইহ। ভিন্ন গ্রহণীর চতুদদিকে আরও পাচটী উদর্য্যাকলা 

নির্মিত স্থালীপুট আছে ষথ|--উত্তকের চারিধারে বা 

এবং কুগুলিকার অন্তরালে একটা । 



7৮ 

[ ১২৫ চিজ্ঞ ] 

উদর্য্য। মহাকলার কোষতঘয় 
উদরগুহার যন্ত্রতন্ত্র উর্ধাধশ্ছেদ করিয়া! দেখান হইয়াছে 

(আীশরীয়ের চিত্র) |] 

টু উরোগুহার্ঘ 

মহাধমনী 

৷ অস্তবন্ধনী 

। কাঁপষ্ 

১। উদরধ্যাকলার যরুৎ-পৃষ্সথিত শেষ সীম। 
২। উদর্ধ্যা-বিরহিত যরুদংশ । 

৩। যোনি-গুদান্তরীয়৷ কলাময়ী স্থালিক!। 

৪| বস্তি-গর্ভাশয়াস্তরীয়া স্থালিক!। 2 

[চিত্রে বাণী গ্রফলক ছারা উদর্া কলার কোবছয়ের মধাবর্াছিতর ও লঘুকোহ দেখান হইয়াছে
 1 



৮) 
টি এ ্ রং 1 রঃ সত ১১৯১5 শা রর. 

তি ককিত বদি 0৬ 2১০৫2 

১ নন লা স্পপুস্ুসপা পম ৫1 উত্তক খাত... 
প্রস্থ মুহদযের বন্ধনী । :৮। বৃহয্তের প্লীহার দিকের কোপ. ৮1. (বাম দিকে 

টন (হচ্ছ ুর] টালিত। আনা হী ) ৪ ২১ ৯») আজি বজরী। 14: | কলর হি 
শর রর রা 

5 



২৩৮ 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 
নিয়লিখিত আশয়গুলি সর্ব্াংশেই উদ্ধ্যা কলা দ্বার 
আচ্ছাদিত রহিয়ঃলছে আমাশয়, গ্রহণীর 

উত্তরাংশ, ল্লীহাঁ, কষুদ্রান্ত্, বৃহদস্ত্ের অন্ুপ্রস্থভাগ, কুগুলিক। 

এবং উত্তরগুদ। অধিকস্ত, ভ্ত্রীশরীরে ছুইটা বীজকোষ, ছইটা 

বীজশ্রোত এবং গর্ভাশয়ও এইরূপে উদর্ধযাকল। ছারা সম্যক 

পরিবৃত।) কিন্তু বীঞ্জশ্রোত ছুইটার পুষ্পিত মুখন্বয় উদর্যযা 

কোষের মধ্যে উন্ুক্তাবস্থায় দৃষ্ট হয়। 
নি্ললিখিত অংশগুলি উদর্য্যাকল৷ দ্বার আংশিকভাবে 

চ্ছা্িত, যথা-_গ্রহদীর অন্ুপ্রস্থভাগ ও শেষভাগ, উত্তুক, 
বৃহদস্ত্ররে আরোহী ও অবরোহী ভাগ, মধ্যগুদ, যোনির 
উত্তরাংশ এবং বস্ঠিপৃষ্ঠ। উদর্ধ্যা কলা-_-অগ্ন্যাশয়, ছুইটা 
বুক এবং দুইটা অধিবৃ্ককে নাম মাত্র স্পর্শ করে। 

আমাশয় । 
আমাশয় (36015907)* _তৃক্ত ও পীত অন-পানাদি 

উদরমধ্যে গিয়া প্রথমেই যে স্থলে অবস্থান করে, তাহাকে 
প্রাচীন আচার্যগণ গ্মামাশয় বলিয়াছেন। উহা! কোমল 
মাংস দ্বারা নির্শিত এবং আকারে মসক বা ভিত্তির স্তায়। 

ইহা উদরের বাষান্ুপার্থিক ভাগ এবং হৃদয়াধরিক ভাগকে 
আশ্রয় করিয়া বক্রভাবে 7 অবস্থিত (১২৭, ১২৮ চিত্র)। 

মহথাপ্রাচীরাকে ভেদ করিম! বিনির্গত অন্ননলিকার নিম্ন মুখের 
সহিত ইহার মুখ সংবদ্ধ। ইহার দৈর্ঘা প্রায় এক বিতন্তি 

( বিঘৎ ) পরিনিত, এবং প্রস্থ পঞ্চাঙগুল পরিমিত | বনুভোজী 
ব্যক্তিগণের আমাশয়ের প্রস্থ কিঞ্দিধিক। ইহার উ্ধ্দিকে 
বামভাগে মহাগ্রাচীরা ; নিয়ে বৃহদস্ত্রের অনুপ্রস্থভাগ--- 

বপার দ্বার! আচ্ছাদিত। - ইছার দক্ষিশদিকে যক্কৎ, বামদিকে 
শ্লীহা ও পশ্চাতে অগ্্যাশর় । অরপানাদি গ্রচুর পরিমাণে 
ভক্ষণ করিলে ইহা বিশ্ফান্ধিত হুইয়। উঠে, তখন ইহার দৈর্ঘ্য 
ও প্রস্থ বাধিত হইয়া ইহা নাভি পর্য্যন্ত লব্বষান হয়। 
বন্ছভোজী লোকের আধাপয় সর্বদাই বিস্ফারিত থাকে এবং 

লি 

. 2৫ রে 

উহাদের ক্রমে আমাশর-বিস্ফার (10712596700 | 

3601880 ), নামক দুঃখদায়ক ব্যাধি হয় |. | 

আমাশয়ের নয়টা অংশ বিশেষরপে লক্ষ্য করিতে 
হইবে বর্থা_ইহার ছুইটা দ্বার, ছুইটা ধারা, ছুইটা তল, 
আমাশযস্বন্ধ,। আমাশয়-মধা এবং আষাপর-প্রণালিক!। 

(১) হ্থাল্পন্বস্--আমাশয়ের ছইটী বার উহার 
ছই প্রান্তে অবস্থিভ। তন্মধ্যে উর্ন্ার্থ অন্ননলিকার সহিত 
সম্মিলিত ।. হৃদয়ের নিকটবর্তী বলিয়া উহা হার্দিকঘার 
(০711012%0 011605) নামে অভিহিত। আমাশয়ের 

অধোদ্ধার গ্রহণীর মুখের সহিত সংযুক্ত এবং অস্ুরীয়াকার, 
এজন্য উহা মুদ্রিকান্ধার (7%10710 01192) নামে 

অভিহিত। এই মুদ্রিকান্ধার সন্কোচ-প্রসারশীল মাংসময় 
স্ুগোল কপাটের দ্বারা সুরক্ষিত ও কলাবেষ্টিত। এই 
কপাটের নাম মুদ্রাকপাটিকা (510110 ড515)। 

(২) ধালাদ্বস্্র"-আমাশয়ের ছ্ইটা ধারা (09219) 

আছে উর্দধধারা ও অধোঁধারা (নিয়ধারা)। তশ্মধ্যেউর্ধারার 
মাম আমাশয়ক্রোড়িকা (16896 08:90216) ইহা] 

অন্ননলিকার দক্ষিণ ধারার, অন্ুবন্ধী, হম্বাকার এবং উপর 

হইতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থত। নিয়ধারার নাম আমাশয়" 
পৃষ্টিকা বা আমাশয়তলিক। (07652 08:৪.0016) 

ইহা আমাশয় স্বন্ধকে বামদিক হইতে বেষ্টন করিয়া 
আমাশয়ের নিয়সীমায প্রশ্থত। পূর্ববর্ণিত বপা নামী স্থল 
কলা আমাশয়ের এই ধারা সংলগ্ন। 

(৩). তলান্বস্ম---আমাশয়ের ছুইটা ধারার অন্তরালে 
স্থিত বাহা প্রদেশদ্য় তল (১৮:০০) নামে অভিহিত। এই ' 
ছইটা তলের একটার নাম পুরস্তল বা সন্মুখতল, অপরটার 
নাম পশ্চিমভল। শৃন্ঠগর্ভ আমাশয়ের সক্কোচ বশতঃ উহার 
যে বিবর্তন হয়, তাহার ফলে সনগুখল উর্ধাতল ও পশ্চিমতল 
অধন্তভল হইয়া যায়! সারা সাদার পাচা 
উহার নির্দ্দাপ গ্রসঙ্গে বলা যাইবে। বার টিং 

রি বল ভাষায় আমঘাশরকে কেহ কেহ পাকস্থলী” নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত অতি ওঃ প্ী্টীন কাল হইতে চরক- 
ভুক্রতাদি ইহাকে আমার অর্থাৎ অপক অন্নের আশয় বলিয়া আলিতেছেন। অতএব এই নাম রাখাই ছুসঙ্গত মনে হয়| 

' এইরক্রত্বাব কাহারও ঘড়পীর সভায়, কাহারও বা অন্ুপ্রস্থ ভাবে যসকের স্তায়। 



খায় পরি * বি 

[ ১২৭ চিজ ] 
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[ ক্র-ত্র-ক্র_আমাশয়ক্রোডিকা ধারা । পৃ-পৃ-পৃ--আমাশয়পৃষিকা ধার|। 
১-_হাদ্দিকস্থার। ২--তিরম্টীন মাংসতত্ত সমূহ । ৩--অমুপ্রন্থ াংসতত্ত সমূহ । ] 

(৪) আশহমাস্পভ্রন্্ুহ্া ৭ 81009 07৮ 

আমাগযন্বন্ধ নামক আমাশয়েব কুজাকার স্বন্ধদেশ উদরগুহার 

বাম অন্গুপার্থিক প্রদেশে মহাপ্রাচীরাব ক্রোড়ে অবস্থিত। 
উহা! আমাশমের সর্বাপেক্ষা বিস্ষাবিত অংশ এবং বাম দিকে 

কলাবন্ধনী দ্বারা সংবদ্ধ। 

(৫) তামা জ্র-ক্সধ্ধ্য (9085 ০1 36920129019) 

আমাশযের ক্ষীতোদব মধ্যভাগেব নাম আমাশয়-মধা। এই 
অংশই প্রধানতঃ অননপান ধারণ কবিষা রাখে । 

(৬) আমাশক়-গ্রণালিকা (51০৭০ ০০৮ 
৪1০ )--দুলরননলের সভায় আকৃতি বিশিষ্ট আমাশয়ের শেষ- 

্কাঙ্গের নাম আমাশয়-গ্রণালিক।। উহা গ্রহণীর সহিত স যুক্ত 
 শ্ি্কোযের নিকটবর্তী। উহার শেষ অংশ্রে ভিতরে 
পু্বাদিত মুদরাকপাটিক। (৮৮10140 ৪156 ) অবস্থিত। 

আমাশয়ের নির্মাণ -আমাশর চাকিটা বৃতি বা আখ্যণী 
দবাবা নির্শিত। তন্মধ্যে বহির্ভীগের বৃতি বা আবরণী উদর্ধ্যা বলা 
বারা নির্মিত; উহ্থার ভিতরের আবরণী মাংস দ্বার! নির্ষিত ;. 
তাহার ভিতরের আববণী সংযোজক তন্তজাল ধার মির্ষিত 

এবং তাহার ভিতরেব অর্থাৎ সর্বাভ্যস্তর আবরণী পুল কলা 

দাবা নির্মিত| প্রত্যেক্ষের বিষষ পৃথ্থকৃভাবে বলা যাইতেছে । 
(ক) বছ্রাবরণী _- বহিরাবরণী, উদর্ধ্যা বলার 

সন্ুখের ও পশ্চাতের শুরঘয় দ্বারা নির্দিভি। প্রৃধন্ধন স্কান 
ব্যতীত উহা আমাশয়ের সমগ্র বহির্ভাগকে' হানিয়া 
রাখে। প্রবন্ধন স্থান মশৃহে উক্ত কলার দবিগওনীতৃত 
অংশ কলামরী বন্ধনী রূপে" পরিণত হয় এবং আবাদি়কে 
বরুৎ, প্ীহা ও মহাপ্রাচীরার সহিত বন্ধন করিয়া থাকে ।.. 
আমাশয়ের নিয়ধারা বৃহাম্ত্রের' আনান অংলের,. সমিতি 
বগা বন্ধনী ঘার! সংবন্ধ। . 



২৪৭ আধুর্বেদ-সংহিতা | 

( ১২৮ চিত্র) 

আমাশয়ের অভ্যস্তর ভাগ । 
সম্মুখার্ধ ছেদন করিয়। দেখান হইয়াছে" ) 

লাসমূহ ৃ 

[ ১। আমাশয়ের হাদ্দিক ধার । ২। আমাশয়ক্রোড়িকা ধারা । ৩। আমাশয়পৃষঠ্িকা ধারা। ] 

(খ) মাংসময়ী আবরণী--মাংসময়ী আবরণী "স্বতন্ত্র 
পেনীতন্ত ঘার৷ নির্দিত। এই সকল পেশাতন্ত তিন ভাবে 

অবস্থিত--.এক প্রকার অনুলম্ব ভাবে, অন্ত প্রকার অনুপ্রস্থ 

ভাবে এবং অপর প্রকার তির্য্যগৃভাবে। তন্মধ্যে অন্ুলম্ব তস্ত- 

গুলি বাহিরের দিকে অবস্থিত। অন্ুপ্রস্থ তন্তগুলি সমগ্র 
আমাশয় বেষ্টন করিয়া উভয় আবরণীর মধো অবস্থিত । 

তির্ধ্যগ্ ভাবে বিস্তৃত তন্তগুলি ভিতরের দিকে অবস্থিত । এই 

ব্রিবিধ পেশীতন্তজালের ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কোচ ও প্রসার হওয়ায় 

আমাশয়ের মধ্যে ভূক্তদ্রব্যের উপর মস্থনবৎ ক্রয়! হয়, উহাতে 

পরিপাক কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়| 

(গ) জংযোজক-তন্তময়ী আবর়ণী-সংযোজক- 
তন্তময়ী আব্রণী স্থূল শ্লেম্সলকল! নির্মিত আভ্যস্তর আবরণীকে 

. সম্যক্য়পে আমাশয় প্রাচীরের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে। 

উহার পস্তজাল মাকড়সার জালের ভ্তায় সুগ্ৰ সুক্ষ নাযুস্থত্র 

দ্বারা রচিত । ,এই আবরণীর মধ্যে লিরা, ধমনী ও রসায়নীর 

জাঁলকসমুহ এবং পাচক'রসম্রাবী অণুগ্রন্থিসমূহ বর্তমাঁন। 

(ঘ) আভ্যপ্তরী আবরণী-_আমাশয়ের অভ্যন্তরস্থ 
'আবরণী দুল শ্লেম্পলকল! দ্বার! নিশ্মিত। আমাশয় যখন শ্ুন্ত 

থাকে তখন ইহ] বুদ্ধের গাত্রচম্মের ন্তায় শিথিল ও বলীরাজি- 
যুক্ত থাকে । কিন্তু আমাশয় ভৃক্ত দ্রব্যে পূর্ণ হইলে উত্ত কলা 

আর শিথিল ও বলীযুক্ত থাকে না। আমাশয়ের এই আভ্যস্তর 
'আবরণীর মধ্যেই ক্লেদক শ্ররেম্মআবী ও পাচক-রসম্্াবী অণুগ্রস্থি 
সমভের মুখগুলি উন্দক্ত থাকে । তন্মধ্যে প্রথমোজ গ্রন্থিসমূহ' 

হইতে রস নির্গত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে প্রথমে ক্রিন্ন ও শ্লেম্মার 
সংযোগ বশুতঃ পিচ্ছিল করিয়া থাকে । পরে পাঁচক রসশ্রাবী 
গ্রন্থি হইতে পাচক অস্নরস নিঃল্ত হয় । পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত 

হইয়াছে যে আমাশক্বের অভাস্তরস্থ এক অঙ্গুল-পরিমাণ স্থানে 
এইরূপ পাঁচক-রসম্রাবী গ্রন্থির সংখ্যা এক শতেরও অধিকু। 
এ সকনা গ্রন্থি যথাকালে উপযুক্ত পরিমাণ 'অযরস কষযগ 

করিয়! পরিপাক কার্যের সহারতী করে। ৮৪ 



( ১২৯ চিত্র ) 

গ্রহণীর আরুতি ও সন্নিবেশ স্থান । 

(এই চিত্রে বরু উর্ধে তুলিয়া রাখ হইয়াছে। আমাশয়ের ছুই প্রান্ত এবং গ্রহণী রাখিয়। 
অবশিষ্ট ক্ষুদ্রান্ত্র ও রৃহদন্ত্রের অধিকাংশ অপসারিত হইয়াছে )। 
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আশয়-পৰিচয় 

, আসবাম্পয্মেক্স পোম্ব্প _ আমাশয়ক্রোড়িকা 
ধমনীদ্বয়ের ও আমাশয়তলিক! ধমনীদ্বয়ের শাখা-প্রশাখা 

দ্বারা আমাশয়ের পোষণ হুইয়! থাকে । এই ঘকণ ধমনী- 
প্রশীথা মহাধমনীর অর্ধোদরিক1 নামী শাখা হইতে 
উৎপন্ন । উক্ত নামের সিরাসমূহ তুক্ত দ্রব্যের সারপুর্ণ 
রক্ত বহন করিয়া এগুতীহারিণী মহাসিরায় প্রবেশ করে। 

রসায়নীসমূহও সমগ্র আমাশয়কে  বেষ্টন করিয়া আছে। 

তন্মধ্যে আমাশয়ের উপকণ্ঠস্থিত রসায়নীগুলির মধ্যে মধ্যে 
অনেক রসগ্রন্থি আছে । 

আাষমাম্পম্েল নলাড়ীঙ্মগুল - মণিপুর চক্র 
হইতে উৎপন্ন সক্ষম সস্ম নাড়ীজাল এবং প্রাণদা নাড়ীদ্ধষের 

শাখা-প্রশাখাসম্ভৃত নাড়ীসমূহ আমাশর-প্রাচীরের মধ্যে 
প্রত হইয়াছে। এই স্থলে ইহাও ন্মরণ রাখা উচিত যে 
বিশেষ অজীর্ণ হইলে আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রাণদ। নাড়ী- 
ঘ্বয়ের শাখা-প্রশাখাসমূহ উত্তেজিত হয় ও উহাদিগের হাদয়- 
ফুশ্কুসাদিতে প্রস্থত শাখাপ্রতান সমূহকে উত্তেজিত করে। 
ইহার ফলে বামুজনিত হৃদরোগ বা শ্বাস ও কাস রোগ জন্মিরা 
থাকে । তমকশ্বীস (১১০৮2) প্রায় এই কারণেই 

জন্মে। এই নাড়ীমগলের বিশেষ বিবরণ পরে নাড়ীখণ্ডে 

দরষ্টব্য। 

ুদ্রানত। 
( 3177011 110765111169 ) -_- কোমলমাংস 

নির্মিত ও সুদীর্ঘ নলিকার স্ায় আকৃতি বিশিষ্ট; ইহা 

নাভির চতুর্দিকে রজ্জবাশির ন্যায় অবস্থিত। আমাশয় 
হইতে অর্ধপক ভুক্ত দ্রব্য কষুদ্রান্ত্র গ্রবেশ করিয়া সমাক্ রূপে 
পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পরে উহা] বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। 
এইজন্ত সমগ্র ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র পরাশয় নামে অভিহিত। 
কোন কোন আচার্য্য কষুদ্রান্ত্রকে পচ্যমানাশয়ও বলিয়াছেন ।* 
কুদ্রান্ত্ের উর্ধমুখ আমাশয়ের সহিত এবং অধোমুখ বুহদস্ত্রে 

উদ্কভাগের সহিত সংযুক্ত। সুভ বলেন, ডানে দৈর্ঘয 

৯৪১ 

পূরুষদিগের শরীরে সাড়ে তিন ব্যাম 1 অর্থাৎ ২১কুটু ৩। ইঞ্চ) 
্ত্রীশরীরে ইহা অর্দব্যাম কম / তিন ব্যাম)। পাশ্চাত্য মতে 
ইহা ২৩ ফিটু; কিন্ত অনেক সময়েই এই দৈর্ঘ্যের অল্লাধিকয 
দেখ! যায়। ক্ষুদ্রান্ত্র নিজের করামুষ্ঠের স্ায় দ্থল। 

্ষুদরান্্র উদধ্যাকলা নির্শিতি বন্ধনীসমূহ দ্বারা পৃ্ঠবংশের 
সম্মখভাগে সংবদ্ধ। এ সকল বন্ধনীর নাম অন্ত্রবন্ধনী 
(11৫১০11661৩) | ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে লসীকা গ্রস্থি 

(1৬10861)16110 207005) বর্তমান। 

বৃহদস্ত্রের অনুপ্রস্থভাগ ও সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রগুলি বপা নায়ী 
মেদোবভুল সুলকলা ছারা সন্মথভাগে আচ্ছাদিত হইয়। 
সুরক্ষিত থাকে । ইহার চতুর্দিকে বৃহদন্্দৃষ্ট হয় 

বর্ণনার স্থবিধার জন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটা বিভাগ কল্পন! 

বরা হইয়াছে । যথা- গ্রহণী, মধ্যাপ্তরক ও শেষান্ত্রক। 
গ্রহলী ()8096:910)- গ্রভণী ক্ষুদ্রান্ের আরম্তিকভাগ, 

প্রাচীন মতে ইহ] দবাদশাঙগুল দীর্ঘ (১১৭, ১২৯, ১৩০ চিত্র)। 

পিত্কোষ হইতে পাচক পিতৃ এবং অগ্্যাশয় হইতে আাগ্রেয় 
রস দুইটা স্রোতের দ্বারা গ্রহণীতে আসিয়া পড়ে, কিন্তু 
গ্রহণীতে প্রবেশ করিবার পূর্বের উক্ত ছুইটা স্রোতের মুখ 
মিলিয়া৷ একটা নলিকা! হইয়া যায়। আমাশয় হইতে আগত 
অর্দপক্ক অন্ন উক্ত ছুই প্রকার পাচকরসের সংযোগে এই স্থান 

হইতে সম্যক পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে । আমাশয় ও 
গ্রহণীর সংযোগস্থলের মধ্যে অবস্থিত যুদ্রিকাদ্ধার নামক 

কপাটের কথ পূর্বেই বল। হইয়াছে । অন্ত্রের এই 'অংশ অর্থাৎ 
গ্রহণী, বক্রগতিতে অগ্ল্যাশয়ের মস্তককে ক্রোড়ে রাখিয়! নিষ্ন- 

দিকে প্রস্থত হয় ও শেষে অনুগস্থ বৃহুদস্ত্রের পশ্চাতে যায়। 

তৎপরে উহা৷ বামদিকে পৃষ্ঠবংশ লঙ্ঘন করিয়া দ্বিতীয় 
কটিকশেরুকার বামপা্ব পর্যন্ত প্রস্থত হয় এবং পুনরায় 
বক্র হইয়া! নাভির দিকে যায়। গ্রহণী এইরূপ বিচিত্র ও 
বক্রভাবে ? অবস্থিত। গ্রহণী বিদীর্ণ করিলে ইহার মধ্যে 

আভ্য্তর কলাবরণী বেষ্টিত পূর্বোক্ত আোতোথয়ের 
২ রাগ প্পা্ধাপী স্পা াপাপাাস্সিস্পাগজ শিশাশীশিিশ শশা শি ৩ আপস আপস শা 

 * কষু্ান্ত্েই ভূকতত্রব্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিপাক হয়, এইকন্ত এই নামটা খুবই সঙ্গত। শেষোক্ত মতে 

বৃহদক্ ই পক্কাশয় বা মলাশয়। 1 উভয় বাহু বিস্তার করিয়া দড়াইলে করাগ্র হইতে অপর করাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘতাকে' 
ব্যাম' (চলিত কথায় "বাম ) বলা হয়। ইহা! প্রায় ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। $ এই বক্রতা কতকটা ইংরাজী ৫ অক্ষরের ন্যায়! 

৯২... 



২৪২ 'আযুর্ব্বেদ-সংহিতা । 

(১৩০ চিত্র) 

গ্রহণী ও অগ্লযাশয়। 
( বিদারণ করিয়। দর্শিত। ) 

১২৩ 

অগ্ন্যাশয় পুচ্ছ 

শ্লোতোমুখ 

/ 
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খুশী টি রে 18410] [9 0 ৮ চা 

| ১। পিতভতক্োত। ২। প্রতীহারিণী মহাসিরা। ৩। যাকৃতী ধমনী । ৪। উত্তরান্ত্রকী সিরা ও ধমনী । 

৫। গ্রহণীর অভ্যস্তর ( বিদীর্ণ করির! দেখান হইয়াছে )। অ 

সম্মিলিত মুখ দেখা যায়--উহা শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত । 

উহার মধ্যে রসান্ধুর ( ৬1111) সমন্বিত বলীসমূহও দৃষ্ট হয়। 

এইস্থলে ইহ! শ্ররণ রাখ। কর্তব্য যে গ্রহণীর দূর্বলতা ৰা 

ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে আযুর্বেদোক্ত গগ্রহণী রোগ'* উৎপন 

হইয়া থাকে । গ্রহণী অর্ধপক অন আমাশয় হইতে গ্রহণ 

করিয়া পরিপাক করে। মুদ্রিকা্ধারের রোধক-কপাটবং 

ক্রিয়ার ফলে আমাশয় হইতে অর্ধপক অন গ্রহণীতে, প্রবেশ 

করিতে পারে, অপক অন্ন সাধারণতঃ আমাশরে পুনঃ প্রবেশ 

গ্যাশয়ও মধ্যে বিদীর্ণ করা হইয়াছে | ] 

করিতে পারে ন।। কিন্ত মুদ্রিকাদ্বারের দুর্বলত] বা! ক্রিয়া- 

বৈষম্য হইলে অপক অন্ন গ্রহণীতে প্রবেশ করিলে তৎসহ 
পিত্তবমনাদি হইয়া থাকে। 

মধ্যাল্ক (.))0:0177 )--(১১৭ চিত্র) মধ্যান্ত্রক নামক 

ংশ গ্রহণীর অন্ুবন্ধী এবং পাঁচ হাত দীর্ঘ। (গ্রহণী বাদ 
দিলে ইহাকে ক্ষুদ্রান্তরে প্রথমাংশ বল! যাইতে পারে) ইহার 

অধিকাংশ নাভির চতুদ্দিকে অবস্থিত এবং অস্ববন্ধনী দ্বারা 
পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে আবন্ধ। 

সপ শপে পপ পপ পপ পক আপ সাও পা পপি 

* পুরাতন অতিসারকে সাধারণতঃ গ্রহণী রোগ বলে। সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রর অভ্যত্তরস্থ বসাঙ্কুরযুক্ত কলা ( 349৫০এ3 

1)6101)2,00 )"কেও গ্রহণী বলে। এই কল! হইতে রস গ্রহণ কার্য সম্যক ভাবে ন৷ হইলে গ্রহণী রোগ হয়। এই 

গ্রহণী কলাকে স্থশ্রুত ণপত্তধরা কলা বলিয়াছেন। 



আশয়-পারচয়। 

শেষাল্্রক ( [16012 )--(১১৭ চিত্র) শেষাস্ত্রক নামক 

্দ্রান্ত্ররে অবশিষ্ট অংশ অধিবস্তিকদেশে অবস্থিত। ইহার 

অধঃপ্রান্ত দক্ষিণ বজ্ষণোত্তরিক প্রদেশে বৃহদস্ত্রে উঠুক 
নামক প্রথমাংশের সহিত অর্দচন্দ্রাকার খাতদয়যুক্ত বন্ধনী 
দ্বারা সম্বদ্ধ। ৃ 

| ক্ুদ্রোন্ত্রের নির্মাণ__ কষুদ্রান্র আমাশয়ের স্তায় চারিটা 
বৃতি বা আবরণী দ্বার নিন্মিত। ইহাদিগের প্রত্যেকের 

বিষয় পৃথগ্ভাবে ললা যাইতেছে । 

(ক) উদর্যযা-রতি__ইহা উদ্্যা কলা দারা নির্শিত 
এবং গ্রহণী ব্যতীত অন্ত্রের সমস্ত অংশ আচ্ছান করিয়া 

অবস্থিত। উক্ত উদর্যযাময়ী আবরণী অন্ত্রনলিকাকে সম্পূর্ণ- 

ভাবে সংবৃত করিয়া স্বীয় দ্বিগুণীতত স্তরদ্ধয়-নির্মিত দীর্ঘ 

অন্ত্রবন্ধণী দ্বার! অন্ত্রগুলিকে ধারণ কবিয়া রাখে । গ্রহণীর 

সন্ুখভাগ উদর্য্যা কল। দ্বাব! কিপ্িৎ পরিমাণে 'আনুত ; কিন্ত 

ইহার পশ্চাদ্াগ অন্তবন্ধনী দ্বারা সন্বদ্ধ নহে । 

(খ) পেশী-বৃতি-_ ক্ষুদ্রান্্রের পেশাময়ী আবরণী ) 
“স্বতন্ত্র পেখাতন্ত ঘারা শিশ্মিত। তন্মধো বাহিরের পেশীতন্- 

সমূহ . অনুদীর্ঘভাবে এবং ভিউরের পেশাতন্তসমূহ 
অনুপ্রস্থভাবে অন্ননলিকাকে বেষ্টন করিয়। অরস্থিত | 

(গ) , সংযোজক-তন্তময়ী বৃতি--মাকড়সার জালের 
ম্তায় সুশ্্ম সংবোঞক-তন্ধ দ্বার! নিশ্মিত। ,ইহাই অভ্যন্তরস্থ 
কলাকে ধারণ করিয়া রাখে । এই আবরণী শ্রেম্আ্রাবী ও 

ক্ষাররসূআবী অপুগ্রস্থিমমুছকে ধারণ করিয়া থাকে । 

(ঘ) আভ্যন্তর-বৃতি--আভ্যন্তর-বৃতি মুছু ও মস্হণ 

কলা দ্বারা নিশ্মিত। উহা! পূর্বোক্ত অুপ্রস্থিমমুহের 
আোতোমুখ ধারণ করিয়া থাকে (১৩১ ক চিএ )। এই কলা 

মধ্যে কদ্ঘকেশরাক্ৃতি রসাকর্ষণী অস্কুরিকা সমূহ বর্তমান 

এবং ইহা অনপরসথভাবে বলীরাজিসংযুক্ত। ক্ুদ্রান্ত্রর অভ্যন্তরে 
এইরূপ সহত্র সহত্র রসান্কুরিক (৮111) দেখা যায়। এক 

একটা বস্ুরিকার মধ্যে এক একটা করিয়। নুক্্স রসায়নী 
জালিক| থাকে ( ১৩১ খ চিত্র )। আবার প্রত্যেক অঙ্কুরিকা 

সিরা ও ধমনী জালক দ্বারা পরিবৃত এবং মাংসতস্ত বেষ্টনী 

৪৩ 

দ্বারা সুরক্ষিত। পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষদ্রান্ত্ের 
মধ্যে সর্বসমষ্টিতে অর্থকোটি অঙ্কুরিকা থাকে । এ সকল 
অ্কুরিকার অভ্যন্তরস্থ রসাকর্ষণী রসায়নীঞ্জালিকা সমূহ দ্বারা 

আকৃষ্ট হইয়। সৌম্য অন্নরস ক্ষুদ্রান্ন হইতে স্থুল রসায়নীপু্জে 
প্রবেশ করে এবং মধ্যপথে অন্ত্রমূলিক রসগ্রন্থিসমূহ দ্বারা 

শোধিত হইয়। ক্রমে রয় প্রপায় গ্রবেশ করে। রসপ্রস্িসমূহ 

অন্্ন্ধনীর ছুইটা স্তরের মধ্যে এবং চারিদিকে বহু সংখ্যায় 

বর্তমান ইহাদের নাম অন্মূলিক রসগ্রন্থি (146১০1306710 

(11715 ), উদয্য ক্ষয়রোগে ইহারা শোথ ও বেদনাযুক্ত হয়। 

অন্ত্রপোষণী ধমনী ও সিরা সমূহ-_উত্তরান্রিকী ও 
অধীস্ত্রিকী ধমনীদরের শাখা-প্রশাখাসমূহ অক্্রের পোষণ 

করিয়। থাকে | এ সকল শাখা-প্রশাখার সহঢরী সির। সমূহ 

রক্তমিশ্রিত আগ্নেয় 'অন্রস বহন করিয়। প্রতীহারিণী 

মহ্থাসিরায় লইয়া যায়। এই সকল সিরাজালের ইহাই 
বিশেষত্ব অন্ত কোন স্থানের সিরা অন্নরস বহন করে না। 

নাড়ীমগ্ুল-_প্রধানতঃ মণিপুর নামক স্বতন্ত্র নাড়ীচক্র 
হইতে আন্্ের নাড়ী সমুহ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহারা সমান 

, বায়ুর কাঁধা নিষ্পন্ন করে। অস্ত্র হইতে অন্নের রসগ্রহণ, 

অন্ত্রসঙ্গোচন প্রন্গতি সমান বায়ুর ক্রিয়ার বিষয় নাড়ীতন্ত- 
বর্ণন। প্রঙ্গে বণিত হইবে। 

বহার । 
বৃহদন্্র (4711৩ 11105901706 07 00101)--ইহা স্থুল 

নলের হার আরুতি বিশিষ্ট এবং মলাধার (১১৭।১২৯ চি&)। 

ইহা দৈর্ঘে; সাডে তিন হাত প্রমাণ এবং নিজের পাদানুষ্ঠের 
হার স্কুল । ,বুহদপ্্ উদরগুহার দক্ষিণ বজ্ণোত্তরিক-প্রদেশ 

হইতে বামাবত্ে কষুদ্রান্্কে প্রদক্ষিণ করিয়া বাম বজ্জণোত্তরিক 
প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছে । এই স্থানে প্রথমে কুগুলিকা 

রচন| করিয়া পরে ইহ] মধ্যরেখার অন্ুক্রমে সরলভাবে 

অবতীর্ণ হইয়াছে এবং শেষে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখে ধনুকের 
য় বক্রাকার গুদনলিকা রচন! করিয়] সমাপ্ত হইয়াছে 

বৃহদক্ত্র পক্কাশয় বা মলাশয় নামেও অভিহিত হইয় 

থাকে । পরিপাক-প্রাপ্ত অন্নের তরল মলরূপে পরিণত অসার 



২৪৪ 'আহবর্রবদ-সংহি ত!। 

[ ১৩১ চিত্র] 

ষুদ্রান্ত্ের অভ্যন্তরস্থ বলিরাজি ও রসাস্ক্ুরিকা । 

1 

ভাগের জলীয়াংশ ইহার মধ্যেই শে(ধিত হইয়। থাকে, অবশিষ্ট 
শুষ্ক অংশ সর্বথ। মলরূপে পরিণত হয়। 

বৃহদগ্ধের নিশ্মাণ কুরানের তার, কেবণ ইহাতে রসাঙ্কুরিকা 
নাই । বিশেষতঃ ইহার পেশাময়ী আাবরধাতে তিনটা পাত্ল! 

ও লম্বা! পটার ন্যায় মাংসপট্রিকা সংলগ্ন আছে । এইগুলি 

সঞ্কুচিত হইলে পর-পর সজ্জিত বৃহঃস্তের ক্ষ ক্ষুদ্র স্কালীর স্।য় 
অংশগুলি মালার মত দেখায় । 

বর্ণনার সুবিধার জন্ত বৃহদন্্রকে ছয় ভাগে বিভক্ক' কণা 

হয়। যথাউ$ুক, আরোহিভাগ, অন্থ গ্রস্থভাগ, অবরোহি- 

ভাগ, কুগুলিক। ও গুদনলিক। | 

উতঃক্চ বা গপু্লীম্নোতুক্ি ( 00১001] )-- 

উত্ভুক ব। পুরীযোতুক বুহদস্ত্রের প্রথম অংশ ।1 ইহা চারি 

অস্কুল আয়ত, স্থালীর স্তায় আকৃতিবিশি্ট এবং দক্ষিণ 

বজ্জপোত্তরিক প্রদেশে অবস্থিত (১৩২, ১৩৩ চিত্র )। 

কষুদরান্ত্রের শেষভাগ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়। থাকে । এই 

রসানী জাপিক]। 

(খ) চিত্রের গশ্ম পদার্থ সমূহ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাঘ্যে দেখা যার 

(খ) 

78 ৰ 

1) | 
11 ১. | 
১ রি 

1, রর 2২. ৫২৬ 
28২ লাময়ী মাবরণী 

ক. [৪ ৮১, 
“সবিধি (৮61 

ড%1 

খু পিভিভু মাংসমরী 'মাবরণী 

১। মধ্য-সির| | 

প্রবেশদ্বার কলাবৃত-মাংসতন্ত দ্বারা! নিশ্মিত, ইহা মাড়াশীরন্তায় 
. আকৃতি বিশিষ্ট ও ছুইটী অংশে নিম্মিত। এ অংশ দুইটী 

কপাটের স্তায় কার্য, করিয়। থাকে এবং তাহার ফলে ক্ষুদ্রান্ 
হইতে বুভদন্থে পরিপক্ক অন্নের অসার "মংশ প্রবেশ করিতে 

পারে কিন্তু বুহদন্ত্র হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে মল পুনঃ প্রবেশ করিতে 

পারে ন।। কপাটের ন্যায় & ছুইটা অংশের নাম জন্দংশ- 
কপাটিক। ([190-005০1 ৬০1০) (১৩৩ চিএ )। 

উুকের নিয়দিকে প্রার চারি অস্গুল দীর্ঘ শরনলের গায় 

একটা মাংসময় সরু নলিকা সংযুক্ত আছে | ইহার নাম 

উত্তুক-পুচ্ছ (110190413)-শ্উহা! ভ্রণাবস্থায় অন্ত্রনির্মাণের 

অবশিষ্ট অংশ এবং প্রায় নিক্রিয়। কখন কখন ইহার ভিতরে 

লেবুর বীজ প্রত্ৃতি ছুষ্পাচ্য বস্তু প্রবেশ করিলে ব! ইহার ছিত্র 
বন্ধ না থাকিলে এঁ স্থানে বিদ্রধি ( 82600101019 ) 
উৎপন্ন হয়। " | 

আরোহী বৃহ্দন্তর ( 19061001105 00101 ) 

1 এই উদ্ভয় নামই সুশ্রুত ও চরকে দেখা যায় 



( ১৩২ চিত্র ). প্রবন্ধন সহিত উও্ডক। 
বুহদস্ের আরোহি ভাগ 

৮ বার 
শত ০৪ 

মর 

উপবেখ অধ্বন্ধনী 
খাত 

|» হিদ্িবর্দ] খাত 

কপত্ছেণ কঙগ বা 
। 41 

€ 

উঞ্চুক উদ্লপচ্ছ ছদন্যাকল। 

১৩৩ চিত্র | উওডকের অভ্যন্তরভাগ 
( বিদারণ করিয়া দশ্শিত ) 

লি $িপ ৯ ২ কাচা 1 তা 
৮ ঘ ক 

বাক 
নি 

ঢা 
উঞ্চক উ্কপচ্ছ 

সং ক--সন্দংশ কপাটিকাদ্ম্ন । এ--উণুকপুচ্ছের মধ্যে প্রবেশিত শলাকা। 

প্র 
বু 







[ ১৩৪ চিত্র ] রুহ্দন্ত্রের কুগুলিক। 
সপ 

4 ৯ বত শখ মং 

লিকার আবুস্তু 

কুণ্ুলি 

গল 
দি লি ডি 

কি 

৪শার্ির 

উদ্বাগ॥ 

(নির্দীণণ করিঘা দেখান রী 
হইয়াছে ) 

১৩৫ চিত্র ] ওু১দনলিকা। | | বিদাণ করিয়। দেখান হইয়াছে 

ডদ্ধাগুদ 

গুদ বলিদ্িধ 

মধ্াগুদ 

1 |) 
পা ব্য ডি রেখ এ ২ ৫ 

শিশ্ন গুদ 1.5 া ও 
77৬৯১ ্ 990১২২% » শুদসংকোচনী পেশাদয় 



আশর-পরিচষ 

(১১৭ চিত্র )--আরোহী বৃহ্দন্ত্র দক্ষিণকুক্ষিদেশে উত্ুকের 
উপর হইতে উর্ঘদিকে প্রস্থত হইয়াছে । ইহা যকতের নিয়ে 

গিয়া বন্রভাবে কোণ রচনা করিয়া অনুপ্রস্থভাগের সহিত 

মিলিত হইয়াছে। ইহার বক্রতাবশতঃ যে কোণ উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহার নাম যাঁকৃত-কোণ (609,010 1715য110)। 

অন্ুপ্রস্থ বৃহদন্ত (10796150 ০0101) (১১৭ চিত্র) 

_ যকৃতের নিম্ন হইতে প্লীহার নিয়দেশ পধ্যন্ত খিশ্তৃত 

বৃহদস্থ্ের অংশকে অনুপ্রন্থ বৃহদন্ত্র বল! হয়। ইহা নাভির 

উপরিভাগে আমাশরের নিক্নধারার 'মন্তক্রমে ধনুকের স্থির 

কিঞ্চিৎ বক্রাকারে অবস্থিত। উপর্য্য। মহাকলার বপা নামক 

সবলতম অংশ ( (01707 001) ) অন্ুপ্রস্থ বৃহদন্তরকে ক্রেংডে 

রাখিয়া লম্ঘমান থাকে । 

অবলক্োহি-ক্রহাদজ্ ( [)০5০০ে0111 00101) ) 

(১১৭ চিত্র) অববোহি বুহদন্তর পূর্বকথিত অন্রপ্রস্থ বৃহদন্বেব 

প্লীহ। নিয়ে অবস্থিত অংশেব পরবন্তী কিঞ্িৎ বক্রাকার বৃহদন্ত 

ভাগ । ইহ বাম কুক্ষিদেশে গ্বস্থিত। বক্রাকারে অবস্থান 

হেতু অবরোহি বৃহ্দন্ত্রে বেকোণ রচিত হইয়াছে, ইহার নাম 

'প্লৈহিক কোণ (১1016017010 1216য0016 )। অবরোহি 

 দুহদন্ের নিষ্প্রান্ত বাম বজ্ষণোত্তরিক প্রদেশে কিঞ্িৎ বক্র 

হয়| বৃহদন্ত্র কুগুলিকার সহিত সংমন্ত' হইয়াছে। 

র্রহদভ্র-নুগ্ুলতিনক। (311001] [+15016)-- 

বুহন্ত্র কুণলিকা লুপ্তাকার চিহ্নবৎ 'অবরোহি বৃহদস্ত্রে পরবর্তী 

শন্কাকার বক্রীভূত বৃহ্দন্তাংশ । ইহা মধিবস্তিক গ্রদেশে 

বস্তিগুহার মধ্যে প্রশ্থত এবং গুদনলিকার সহিত সম্বদ্ধ 

( ১৩৪ চিত্র )। 

গুদন্নতিলক্কা (1২5০050)- বৃহদস্ত্ররে বিতস্তি 

প্রমাণ দীর্ঘ অধঃ প্রান্তের নাম গুদনলিকা (১৩৫ চিত্র)। ইহা 

ত্রিকাস্থির সম্মুখে অবস্থিত, ধন্থুকের স্তায় কিঞ্চিৎ বক্রাকার 

সরলগাত্রা রলিকা। ইহা! উর্ধে বৃহন্ত্র কুগুলিকার 

সহিত এবং নিয়ে মলদ্বারের সহিত সংযুক্ত । ইহার সম্মুখে 

পুরুষের বস্তি এবং স্ত্রীলোকের গর্ভীশয় ও যোনি অবস্থিত। 

ইহার পশ্চাতে অনুত্রিক| নামক ত্রিকপুরস্থা নাড়ীর প্রবেণী 

২৪৫ 

(জাল) এবং বাম অধিশ্রোণিক নামক ধমনীর আত্যস্তর 

শাখা । বর্ণনার সুবিধার জন্ত ইহার তিনটা অংশ কল্পনা! 
কর! হইয়াছে, বথা_ উর্দগুদ, যধ্যগুদ এবং নিয়গুদ | তন্মধ্যে 
গ্রথম অংশ শুপ্তিকাখ্য পেশীর সম্মুখে অবস্থিত, স্থালীর 

(হাড়ির ) ন্যায় আরতমুখ এবং প্রায় সাড়ে চারি অঙ্কুল 

দীর্ঘ । দ্দিতীয় অংশ পূর্কাপেক্ষা কিঞিৎ সন্কৃচিত এব ছুই বা 
তিন আঙ্গুল দীর্ঘ। ইহা পুরুষের বস্তিদ্বার পৃষ্ঠে বর্তমান 

থাকিয়া নিজের সন্মুখস্থিত পৌকসগ্রন্থি ও শুক্রধারিক! দ্ধয়কে 

স্পশ্ করিয়। থাকে । স্ত্রীশরীরে ইহার সম্মুখভাগ যোনিপৃষ্ঠ 

প্রাচীরের সহিত সংবদ্দ। নিয়গুদ অপিকতর সম্কচিত, দেড় 

মুল বা ছুই অঙ্গুল দীর্ঘ, অন্ুত্রিকাস্থির সম্মুখে অবস্থিত 

এনং গুদসংকোচনী পেশা সমুহ ও পায়ুধারণী পেশী দ্বারা 

বেষ্টিত। ইহার শেষ প্রান্ত পায়ু নামে অভিহিত এবং 

পারবাত্রিকোণের মধ্যে অবস্থিত। 

গুদনলিকার অভ্যন্তরে অন্নপ্রস্থ ভাবে অবস্থিত তিনটি বা 

চারিটা কলানুত মাংসতন্তনিশ্মিত চক্রাকার বলি দেখা যায়। 

ইহার! সঙ্কুচিত অবস্থায় পদ্দার স্তার গুদনলিকার মধ্যে থাকিয়া 

মল ধারণ করিয়া থাকে ; আর বিস্কারিত অবস্থায় গুদনলিক। 

উনুক্ত করিয়া মলত্যাগের সহায়তা করে। গুদধ্য পেশী 

সমূহের ও উর্ধ-গুদের সংকোচন এবং পারুধারণী পেশীর 

শৈথিল্য সম্পাদন করিয়া ইহার! প্রবাহণ কার্য সম্পন করিয়। 

থাকে । গুদনলিকা ক্রমশঃ উপর হইতে শিম্মদিকে সম্কুচিত 

হইয়া মল নির্গত করে। গুদসংকোচনী পেনাদয় সংকুচিত 

হইয়া এবং পাম্বধারণী পেনা পাধুকে আকর্ষণ করিয়া 

গুঁদসংবরণ করে। প্রাচীন আঘুর্ধেদে পূর্ব্বো্ত বলিত্রয়ের 

বর্ণনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার । ইহারা উদ্ধ হইতে অধোদিকে 

যথাক্রমে প্রবাহণী, বিসঞ্জনী ও সংবরণী নামে অভিহিত । 

তন্মধ্যে গ্রথম বলি চক্রচিক্নিত ভাগের দ্বারা মলকে অধোদিকে 

পীড়ন 'করে বলিয়া উহার নাম প্রবাহণী। গুদনণিক! 

বিস্ফারিত করিয়! মল বিসজ্জন করে বলিয়া তীয় বলির 

নাম বিসজ্জনী। আর গুদসংকোননী পেশীদ্বয় দ্বার। নির্মিত 

চক্রাকার পেণী মল সংবরণ করে বলিয়৷ উহার নাম সংবরণী 

(১৩৫ চিত্র ১২1৩)। | 



6৩ 

গুদহাল লা পান্সুার (425 )-গুদদ্বার 
বা পাযুদ্ধার (১৩৫ চিত্র) নামক নিন্গুদেব 'অধঃ প্রান্ত 

অন্ুতরিকাস্থির সম্মুখে নিতম্বঘ্ধয়ের মধো অবস্থিত । ইহা 
ক্ষেপে পাযু বা গুদ নামেও অভিহিত হইয়। থাকে। 

পাযুর চতুর্দিকে বলীসমূহ সমন্বিত পাত্লা চর্ম অন্দৈর্থ্য 
প্রন্থত হইয়া গুদাভ্যান্তরস্থ প্রৈষ্সিক কলার সহিত মিলিত 

হইয়াছে । চর্ম ও কলার সন্ধিস্থান নীলাভ শুভ্র রেখ। দ্বারা 

অস্কিত। অভ্ন্তরস্থ শলৈম্মিক কলাতেও গভীরতর বলীসমূহ 
(০০6৮1 0011011701৭ 01 1৬101070171) দেখা যায়। 

পাঘুর চতুপ্পার্খস্থিত গুদসংকোচনী বাহ্। নামক পেশীর বর্ণনা 
পুর্কেই করা হইয়াছে । পায়ুর সম্মুখে পাঁধু ও উপস্থের মধো 

“মুলাধার” নামক সেবনী আছে । পাধুব চতুদ্দিকে ভগন্দর 

রোগের আয়তন মেদঃ পূর্ণ গুদকৌকুন্দর+ নামক খাত আছে। 

ইহার বিষয় পুর্কেই বল! হইয়াছে ৷ গুদনলিকা সধ্বন্ধে ইহা 

স্বরণ রাখ! কর্তব্য যে, ইহার চতুষ্পার্খন্ত সিরাজাল অতাধিক 
রক্তপূর্ণ থাকে বলিয়া অধঃস্থিত সিরামুখগুলি স্ফীত হইলে 
তীব্র বেদন। ও রক্তআ্াব হর। এ সকল সিরাজাল রঞ্তাশ 
রোগের আয়তন, ইহা সিরাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আব 
গুদদ্বারের চতুদ্দিকে অবস্থিত ত্বকৃকলাময় পাত্ল! বলীর 
শিথিলতা হইলে শুষ্কার্শ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

প্রবাহিকার্দি রোগে অধর গুদাভান্তরস্থ কলা শিথিল হইরা 

যায়, এজন্ত মলত্যাগ কালে শিশুদিগের প্রায়ই গুদ নির্গম+ 
(1১10171)56 4171) হইয়খ থাকে । 

উত্তর ও অধর আন্ত্বিকী নামক ধমনী ছ্বয়ের শাখাজালের 

দ্বারা অস্ত্রের পোষণ হইয়া থাকে । এ সকল ধমনী জালের 

সহচর সিরা প্রতীহাবিণী মহাসিরায় প্রবেশ করিয়। থাকে । 

যরুদরোগে মহাসিরার রক্তশ্োত কিঞ্চিৎ পরিমাণে রুদ্ধ হইলে 

ইহার পূর্বোক্ত সিরাজাল রক্তাধিক্য ঘটে এবং তাহার ফলে 

রক্তপিত্ত ব৷ রক্তার্শ রোগ জন্মিয়া থাকে । 

মণিপুর নামক নাড়ীচক্র হইতে উদ্ভৃত সংজ্ঞাবহা ও 
চেষ্টাবহা! নাড়ী সমূহ অস্ত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে । মৃলাধার 
চক্র ,হুইতে উৎপন্ন *কোন কোন নাড়ী গুদনলিকা ও 
উপস্থাদিতে প্রন্থত হইয়৷ থাকে । গুপ্রাস্ত ব্যতীত অস্ত্রের 

আম়ুব্বেদ-সংভিত]| 

অন্ত কোন অংশের ক্রিয়া মন্থুযোর ইচ্ছাধীন নহে। অস্ত্রের 
সংকোচনাদিরূপ ক্রিয়া সমান ও অপান বায়ুর অনুলোমত। 

থাকিলে স্বভাবতঃ হুইয়। থাকে । 

সমগ্র বৃহদন্তরের অভান্তর আবরণ ও কলাভাগ প্রাচীন 

আয়র্ধেদে “মলধরা কলা” নামে অভিহিত হইয়াছে । 

অন্ত্রবন্ধনী সমূহ । 
অভ্রবক্জনী হম্মহ- ক্ষদ্রান্ের ও বৃহদপ্রের 

কলাময় বন্ধনীগুণি অন্্রবন্ধনী নামে অভিহিত । অন্ত্রবেষ্টক 

উদর্যযা কলার দিগুণাভাবের দ্বারা ইহারা রচিত হইয়া 
থাকে এবং ইহাদিগের মধে। ধমনী, সিরা, রসাংনী ও 

রসগ্রন্তিনমহ আছে । 

উদ্ধ্যা কল। গুঁদান,। অনপ্রস্থ বৃহদন্র এবং বৃহদগ্তের 

কুগুলিকাকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়। থাকে এবং তিনটা 
বন্ধনী রচনা করে; যথা-ক্ষুদ্রান্্রবন্ধনী (:১1১০7- 
০7165), অনুপ্রস্থাক্ত্রধরা (105৮ 0150 ৯১] ৮০-৫০91017) 

ও কুগুলিকান্ত্রধর। [৮1০5০ ০০|খো। ) | 

আরোহি বুহদন্ল ও অবরোহি বুহদন্ত্র ধারণের জন্ত ধর্ধ মমান 

বন্ধনী থাকে ন ইহারা প্রারই আকারে ছোট । যে বন্ধনী 

বে স্থানে অবস্থিতি করে, তাহার নামও সেই শ্থ/নান্ুগারে 

হইয়া থাকে । বৃহদস্ত্ের অধোধারায় লঞ্ষিত মালতী-পুষ্পগুচ্ছ 
সদৃশ যে মেদোগুচ্ছ আছে, তাহার নাম অন্ত্রপুঙ্পিক! 
( 481)1)0110105 [51)11)109160 )। 

গুদনলিকা উত্তরগুদাংশে উদর্ধ্যা কলার দ্বার পরিবৃত। 

উদর্য্যা কলার দ্বিগুণীভাব হওয়ায় পুরুষদের গুদনলিকা ও 

বস্তির মধ্যে এবং ন্লীলোকদের যোনি ও .গুদনলিক1 এবং 

বস্তি ও গর্ভাশয় মধ্যে স্থালীপুট সমূহ স্ষ্টি হুইয়াছে। 
ইহ! পূর্বেই বণিত হইয়াছে। 

যকৃত |: 

আনু (150 )- যকত" শরীরের বৃহত্ধম ও 

প্রধানতম স্বল্প গর্ভ আশয় ( ১৩৬ ও ১৩৭ চিত্র )। ইহার 

প্রায় সমগ্রভাগ উদরগুহার দক্ষিণ অনুপার্থিক্ দেশে প্রচ্ছন্ন 

( ১1£117910 



আশয়-পরিচয়। 

( ১৩৬ চিত্র) 

যকত | 

(সম্মুখ হইতে দৃষ্ট ) 

অধর মহাসিরা 

রঃ র্ 

দক্ষিণ পিও 

পিত্তকোষ 

[ ১২-স্দক্ষিণ 

ভাবে অবস্থিত, কেবল সামান্য অংশ হৃদয়াধরিক দেশে 

( কচিৎ বামান্থপাশ্থিক দেশে ) প্রস্ছত হইয়াছে । 

যরৎ পক তালফলের ন্তায় বর্ণ বিশিষ্ট, বহির্ভাগে স্নিগ্ধ ও 

মন্যণ, দৃঢ়, ত্রিকোণাকার বৃক্ৎ গ্রস্থি। ইহার বহির্ভাগ 
প্রায় সর্বত্র উদর্ধ্যা কলার পাতলা অংশের দ্বারা আচ্ছাদিত। 
উক্ত কলাকোষের নাম যাকৃত-কোষ | দৈথ্যে যরুৎ বিতস্তি 
প্রমাণ (এক বিঘত ), প্রস্থে মধ্যভাগে ছয় অঙ্গুল প্রমাণ, 

ছুই প্রান্তে আরও কম। ইহার ওজন দেড় সের হইতে 

ছুই সের। যকতের আয়তনের হ্াস্বৃদ্ধি ঘটিলে রোগ উৎপন্ন 

হইয়৷ থাকে। 

যকৃতের দুইটী তল-_উর্ধতল এবং নিয্নতল। ছুইটা 
ধারা-_সম্মুখের ধার! ( পুরোধারা ) এবং পশ্চাতের ধার! 

দীর্ঘপিগিকাংশ 

ও বাম পার্শিক প্রবন্গনীদ্বয় ] 

(পশ্চিম ধারা )। ছুইটী পিও-_দক্ষিণ পিও ও বাম পিগু। 
ইটা পিগ্ডিকা_ দীর্ঘ পিশ্ডিকা ও চতুরআ্ ( চতুষ্ষোণ ) 
পিগিকা। পাঁচটা সীতা (খাত) ও পাঁচটা বন্ধনী এবং 
ইহা পাঁচটা আশয়ের সহিত ম্বন্ধযক্ত। প্রতোকের বিষয় 
পৃথকৃভাবে বলা যাইতেছে । 

অক্কতেন্প উদ্ৃততল -_ কৃর্ণপৃষ্টের স্তায় এবং 
মহাপ্রাচীরার কোরোদরে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ 

দিকে' ও সম্মুখভাগে বহুল পরিমাণে লম্বমান। 
সম্মুখভাগে ইহা নিমের ছয় বা সাতখানি পর্তকা ও 
উপপণ্ুকা এবং ইহাদিগের অন্তরালস্থিত পেশী দ্বারা 
আবৃত। যকৃৎপ্রবন্ধণী নামী কলাময় বন্ধনী যকতেঁর 
বাম ও দক্ষিণ পিওকে বিভক্ত করিয়। থাকে এবং গর্ভন্ত 



আয়ুর্বেদ-সংভিত| | ৪৮ 

( ১৩৭ চিত্র) 

যর্ৎ । 

( পশ্চাদ্ দিক্ হইতে দৃষ্ঠ ) 

দর্চিণপিগু 

৯ 

২ 

বাযপিও ৪ 

১০ দ্বারসীত। ৮ পিত্বকোধঃ 

[১। উদর্যা কলার দ্বারা অনাবৃত অংণ | ২। অধিনুক্ষ-স্পর্শ জনিত খাত। ৩-৪। যকৃত্বন্ধনী পুর্ব পশ্চিম ভাগদয় । 
৫| বুক সংস্পর্শ জনিত খাত। ৬ গ্রহণীম্পর্শ জনিত খাত। ৭। বুহদন্ত্রকোণ স্পর্শ জনিত খাত। ৮। চতুরশ্রপিপ্ডিকা 
৮। চতুফোণ পিপ্ডিকা। ৯। সংবাহিনী সিরার অবশেব। ১০| পিও কূট। ১১। আমাশয় স্পশ জনিত খাত। 
১২। অন্ত্রনলিক1 স্পশ বা খাত। ] 

শিশুর পূর্ব বর্ণিত সংবাহিনী মঠাসিরকে ধারণ 
করিরা থাকে । 

অঅশ্রস্ততন কিঞ্চিত কোরোদর এবং বামভাগে 
পশ্চাতের দিকে অবস্থিত । ইহা অনেক সীতা (বা খাতযুক্ত) 
ও অন্ত আশয়ের সহিত সংলগ্ন বলিয়! অসমতল।. এই 

তলে যকৃতের পিওবিভাগকারী পাঁচটা সীতা আছে। 

ইহাদিগের বিষয় পরে বল! হইবে । পাঁচটা আশয়ের সহিত 

য্ধতের নিয়তল সংলগ্ন; যথা-_ আমাশয়, গ্রহণী, বৃহদস্্ে 

যাকৃত কোণ, অধিবৃকযুক্ত দক্ষিণবৃক্ধ এবং পিতুকোষ। 

পুল্পোথধালা দক্ষিণ অনুপার্শিক দেশস্থ পপ কা ও 
উপপণুকার নিয়ধারার অনুবর্তী এবং পাত্লা পত্রের স্ঠায় 
আকৃতি বিশিঞ্ট। ইহা পিততকোষ ধারণের জন্য এবং যন্তৎ 
প্রবন্ধনী ষংযোগের জন্য মধ্যে সামান্য খাত্তযুক্ত হইয়া 
ছুইভাগে বিভক্ত । 

পশ্চিম থালা স্থল এবং অধর মহাসিরা ধারণের 
জন্য গভীর থাতযুক্ত। 

দক্ষিণ পিগড (012761,09০) বাম পিও অপেক্ষা ছয়গণ 
বৃহত্তর এবং দক্ষিণ অনুপার্থিক দেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত | 



আশয়-্পরিচয় । 

ইহার বাম দিকে পশ্চিম সীমায় অধরা! মহাসিরা ধারণের 
জন্য গভীর খাত আছে। নিক্নতলে অধিবৃক, বৃরু, গ্রহণী ও 

বৃহদন্ত্_-এই ঢারিটা আশয়ের স্পর্শজনিত চিহ্ন দেখ] যায়! 

বাম পি (1.1 14))৫) লঘুতর, ইহা স্কুল পত্রের 

হ্যায় আরুতি-বিশিষ্ট এবং বাম হদয়াধরিক প্রদেশে অবস্থিত | ও 

ইহার নিয়তলে অনননলিকাসংযুক্ত আমাশয়ের স্পর্শজনিত 

নাতিগভীর খাত আছে । ৪ 

ল্তুক্সভ্তর শিঙ্িক্া (00801%001501)2) এবং 

লীর্ঘসিণ্ডিক্চ] (02010056601 ১19101012৮7 1401)6) 

ক্কুতের তলদেশে যথাক্রমে সন্যুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত | 

চতুরশ্রশিগ্ডিকার সম্ুখে দশ্গিণ ভাগে পিততকোষ দুষ্ট হয়| 

দীর্ঘপিগ্িকার পশ্চাতে দর্ষিণ ভাগে গভীর খাতের মধ্যে 

অধর! মলির প্রবেশ করিয়া থাকে। পিগ্রিকাদ্য়ের মধ্যে 

প্রতীহারিনী মহাসিবাদি ধারণের নিমিত্ত দ্বারসীতা নামক 
খাত দৃষ্ট হয়। দ্বারসীতার অঞ্মুখে দক্ষিণ পিণ্ডের সহিত 

চতুরআ পিণ্ডের সংযোজক পিগুযৌজনিকা। (02010705 
[১9০58 ) নামক অংশ দেখ। যায় । 

শনীক্তা পাঁচটা বরুতের পশ্চিম তলে ) এইবপ শাকাৰে 

অবস্থিত ( ১৭ চিত্র )। তন্মধ্যে যকৃতের মধ্যভাগে দ্বাররূপে 

অবস্থিত সীতার নাম দ্বারসীতা (7912 11010561807 

)। দ্বারসীতাকে আশ্রয় করিয়! 

প্রতীহারিশ্ী মহাসির! এবং যাকৃতী নাড়ী ও ধমনী সমুহ 

যকৃতের ভিভবে প্রবেশ করিয়। থাকে । আবার এঁ সীতার 

ভিতর দিয় রসায়নীবেষ্টিত পিত্বস্রোত নির্গত হইয়৷ থাকে। 

এই সিরা-ধমনী প্রভৃতির সমষ্টি উদর্ধ্যা মহাকলার স্তরদ্ধয 
এবং যারৃত কলাকোষ দ্রা সম্যক রূপে বেছি হইয়! 
যকদৃবৃস্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

ঘবারসীতাত্ম উভয় প্রান্তে বামা ও দক্ষিণা নামে ছুইটা 
সীতা আছে। তন্মধ্যে বাম! সীতার সুদীর্ঘ পূর্ববাংশ যকৃতের 

সন্দুখতলে প্রস্থত হইয়া যকুৎ পিগুদ্বয়কে বিভক্ত করিয়া 

থাকে। ইহার নাম বামপুর্ব্া বা দীর্ঘ সীতা! । পশ্চাদ্দিকে 
প্রচ্থত বায সীতার অংশ গর্ভস্থ শিশুর সেতু-সির। ধারণ 

১৩ 
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গড 
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করিয়া থাকে । 

অভিহথিত্ত। রা 

দারসীতার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দক্ষিণ সীত। মধ্যে 

নাতিগভীর ইহার পূর্বার্দে পিত্বকোষ ধারণের জন্য 
ঈষৎ গভীর খাত্ত এবং পশ্চার্ধে অধর মহাসিরা ধারণের জন 

গভীর খাত আছে। উক্ত অংশঘয় বথাক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব 
ও দক্ষিএ-পশ্চিম। নম অভিহিত হইয়া থাকে । 

তের প'চটা কলাময়ী প্রবন্ধনী (1:728770:05 ০ 
6 15617) আছে (১৩৬ চিত্র) । তন্মধ্যে দীর্ঘ প্রনহ্ধনী 

সন্মুখেব দিকে বরৎ পিগুদ্দরকে দ্ুই ভাগে বিভপ্ত করে। 
দীর্ঘা গ্রাবন্ধনীর সঠিত সংলগ্ন ৪হটা পার্থিকপ্রবন্ধনী উহার, 

কার্যের সহায়ত( করিম। থ|কে। উক্ত তিনটা প্রবন্ধনী যক্কতের 

সম্মথভাগে পরস্পর অংযুক্ঞ । পশ্চিম প্রবন্ধনী নারী চতুর্থ 
প্রবন্ধনী মহাপ্রাচারার সহিত যক্লৎপৃষ্ঠকে বন্ধন করিয়| থাকে । 

এই প্রবন্ধনীই গস্থ শিশুর সংপাহিনী সিরার অবশিষ্ট অংশ 

ইহা বাম পশ্চিম। বা সেতু-সীতা নামে 

'ধারণ করিয়া থাকে এবং ইহ! দর্থা প্রবন্ধনীর পন্ষাতে গমন 

করিনা উক্ত গ্রবন্ধনীকে হান্থখে ও পশ্চাতে নাভিমূলের 
সহিত বন্ধন করিয়া থাকে । ইহার অপর নাম রজ্জু 

প্রবন্ধনী। | 

যকৃতের সহিত অন্ঠ।হ্য 'আশয়ের সম্পকের রিষয় বল! 

হইল । পিত্কোবের সহিত সম্পর্কের বিষয় পিত্বকোষ 
বর্ণন। প্রসঙ্গে বল! হইবে। 

ক্রুশ ন্নিম্ঘমীপ-নরুত প্রবানতঃ সঙ্গ সঙ সিরা, 

ধমনী ও জালক পরিণ্যাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ কন্দিকা! দ্বারা" নির্দিত 
(১৩৮।১৩৯ ভিএী। প্রতীহারিণা মহাপিরার শাখা, প্রশাখ। ও 

অন্ুশাখা সমূহ যকৃতের মুখ প্রবিষ্ট স্থুল সিরাগুলির চরম 

দ্বার! উক্ত কন্দিকাগুপিকে ঝেষ্টন করিয়। থাকে । পর সকল: 
শাখাজাল সন্স সির--কন্দিকান্তরাল। (11051909121 

ড্৩103) সিরা নামে অভিহিত । যারুতী ধমনীও শীখা- 

প্রশাখা ও অনুশাখায় বিভক্ত হইয়া কন্দিক! সমূহকে বেষ্টন 

করিয়। থাকে । এ সকল ধমনী--কন্দিকাস্তরাল! ধমনী 
নামে অভিহিত । প্রত্যেক কনিকার কেন্দ্রস্থলে সুক্ষ সু 

যাকৃত সিরার মুখ দৃষ্ট হইয়। থাকে । ইহ কন্দিকা-কেজ্দিণী 



[ ১৩৮ চিত্র ] 

প্রতীহারিণী মহাসিরার কন্দিকান্তরালা শাখ]। 
( অথুবীক্ষণ যন্ত্রের জাহায্যে ছৃষ্ট) 

পিত্তশোত 
শাখুসিরার ৩টী মুখ 4 যাকৃতী সির 

কন্দিকান্তরালা সিরা - 

[ ১৩৯ চিত্র ] 

যরুৎ্কন্দিকার স্বরূপ। 
( অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট।) 



আশয়-পরিচয় ২৫১ 

সিরা (1165-107015£ ৩৫09) নামে,অভিহিত। এ পরিণত হয় । তন্মধ্যে প্রধান ছুইটী শ্রোত মিলিত হইয়া যার্ুত 
সকল সিরা ক্রমশঃ মিলিত হইয়া স্থল হইতে স্থলতর হয় এবং পিস্তশ্রোতে পরিণত হয় এবং ইহারা যক্কতের দ্বারসীতায় স্পষ্ট 
অবশেষে একটা ঘাক্ত সিরায় পরিণত হইয়! অধরা মহাসিরায় দেখা বার | এই যারুত পিত্তজোত একত্র মিলিত হইয়া . 
প্রবেশ করিয়৷ থাকে। যারুতী পিত্তনলিকা নামে অভিহিত হয়। ইহা গ্রহণীর 

পদ্পিক্কভ্রোজি -- কন্দিকার অভ্যন্তরস্থিত সুঙ্মতম পার্খে “কৌবিকী” নলিকার ( অর্থাৎ পিত্বকোষের নলিকার?) 

পিস্তজআোত (116-091)1115169) সমূহ সক্ষম সিরা ও ধমনী সহিত মিলিত হইয়া! সাধারণী পিত্তনলিকা নিষ্্ীণ করিয়া 

নির্মিত জালক হইতে উৎপন্ন এবং উহাদিগের সহচর । এ থাকে । ইহার মুখ গ্রহণীর ভিতরে উন্মুক্ত হয় (১৩০ চিত্র)। 

সকল পিত্বশ্রোত পরম্পর মিলিত হইয়! সুন্ম আ্োত রূপে | 
কন্দিকান্তরালস্থিত সিরা-ধমনীর সহচররূপে অবস্থিত। ইহারা অক্ক-ক্ুন্দিা 82171555781 
পুনরায় ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়! স্থল পিত্বক্রোত সমূহে নির্মাণকারক অণুকোষ (116৫6115) পুজজের দ্বারা ' 

[ ১৪০ চিত্র ] 

পিত্তনলিক! সংযুক্ত পিততকোষ। 
(পিত্তকোষ বিদারিত করিয়া ও পিত্তনলিক৷ উল্টাইয়। দর্িত ) 

১. 

৮.) 

সাধারণী পিত্বনলিক। 

যাকৃতী পিত্তনলিকা 

রর 
পিত্তকোষ নলিকার স্বাভাবিক স্থান দর্ণিনী রেখা 

পিত্তকোষের অভ্যন্তরস্থ বলিরাজিযুক্ত কলা _ 

পিত্তকোষের মাংসময় প্রাচীর 



৫২ 

নির্মিত। এ সকল অণুকোঁষের কার্য তিন প্রকার ; যথা__ 
অন্নরস-শোধন, পিত্তনিম্্াণ এবং মধুরক-সংরক্ষণ। ভুক্ত 
অন্ন ও শর্করাদি মধুর পদার্থ হইতে উৎপন্ন মধুরক (91০০ 

£০০) নামক মিষ্ট ধাতু-বিশেষ যাকতুকোষাণুপুজে সঞ্চিত 

থাকে এবং মাংসাদি শারীর ধাতুসমূহের প্রয়োজন অনুসারে 
ব্যবহ্ৃত 'হয়। এইজন্য মাংসাশীর পক্ষে মধুর-রসবহুল যরৎ 
( মেটে ) বিশেষ রুচিকর। পক্ষান্তরে রক্তের রক্তিম! জনক 

রগ্জক পিত্ত (05.6070-15101)10610 ? ) যরুৎ ও প্রীহায় 

উৎপন্ন হয়, ইহা আযুর্ধেদের অভিমত । প্রতীচ্য মতে 

প্রধানতঃ প্লীদহা দ্বারাই উক্ত কার্য ঘটিরা থাকে * 

পিত্তকোষ। 
শস্িতিশ্েগোহ্ন (02117)1701061)--পিত্তকোষ 

নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ তুম্বীসদৃশ উদ্ধমুখ কোষ যরুতের অধস্তলে 
লগ্ন (১৩৭।১৪০ চিত্র)। ইহার তলভাগ যরুতের পুরোধার! 

স্পর্শ করিয়া নবম উপপণ্ু কার সম্মুখে বর্তমান। উদর দ্বিদারণ 

করিলে ইহার কিছু অংশ সম্মুখ হইতেও দেখা যায়। ইহার 
উর্ধভাগ হংসগ্রীবার স্তায় বক্রমুখ হইয়া যকৃতের দ্বারসীত! 
পর্যন্ত প্রস্থত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ইহার নলরূপে 

পরিণত মুখ প্রতীহারিণী সিরার অন্ুগমন করিয়া থাকে । 

পিত্তকোষের দৈর্ঘ্য পথণস্থুল, প্রস্থ মূলে ছুই বা তিন অন্গুল 
এবং মুখে এক ব! দেড় অন্গুল পরিমাণ । আয়তনে ইহা তিন 
বা চারি তোলা পিত্ৃধারণের উপযুক্ত। ইহ! স্নাহুতস্তবহুল স্বতন্ত্র 

মাংসপেশী দ্বারা 'আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যস্তরস্থ আবরণী কল! 
সাপের খোলসের ন্তায় বিচিত্র বলিরাজি যুক্ত । কোষনলিকার 

অভ্যন্তর ভাগ উক্ত কলারই প্রশ্থত অংশ দ্বারা নিশ্ষিতি, 
কিন্ত এ কলাংশ বহু আবর্ত দ্বারা অস্কিত। এই পিত্তকোষ- 
নলিকা (5596০ 1)5৫৮) শরকাণ্ডের স্তায় স্থুল, প্রায় 
তিন অঙ্কুল দীর্ঘ এবং গ্রহণীর পার্থে যাকৃতী পিত্বনলিকা 
(86109610 1000) সহ সংযুক্ত । সম্মিলিত নলিকাঘয়ের 
নাম পিত্তপ্রসেক-নলিক1 বা সাধারণী পিত্তনলিকা 
((000100158116 1)%00)1 অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ 

আযুর্ধেদ-সংহিতা। 

যরুৎ হইতে নিঃস্থত পিতৃ প্রধানতঃ পিত্তকোষে সঞ্চিত হয় 

অথবা প্রয়োজন মত গ্রহণীতে নিঃক্রত হইয়া থাকে। 

অগ্ন্যাশয়। 
জগ্র্যাম্শম্্র (68.00579)--দশ অল দীর্ঘ ও তিন 

ব! চারি অঙ্গুল আয়ত। ইহা গ্রন্থিসমূহের সংযোগে নির্মিত 

এবং আমাশয়ের পৃষ্ঠদেশে প্রথম কটিকশেরুকার সম্মুখে 
অর্গলের স্তায় অনুপ্রস্থ ভাবে অবস্থিত (১৪১ চিত্র )। ইহার 

স্থল শিরোভাগ দক্ষিণ দিকে গ্রহণীর ক্রোড়ে অবস্থিত; ইহার 
নাতিস্থল পুচ্ছভাগ বামদিকে প্লীহার নিকট অবস্থিত। 

অভিপ্লীহিক নায়ী ধমনী অগ্ন্যাশয়ের উদ্ধীধারা অনুসরণ 

করিয়া! প্রস্ঘত। ইহার পশ্চাতে সাঁধারণী পিত্তনলিকা,. 

অধর মহাসিরা, বাম! অনুবুক্ক! সিরা, মহাধমনী, উত্তরান্ত্রিকী 

সিরা ও ধমনী, পৃষ্ঠবংশসংলগ্ন মহাপ্রাচীরার মূলছয়, 
অধিবৃক সহিত বামবৃকক ও বাম! কটিচতুরআ পেশী দেখা 

যায়। ইহার নিয়ধার! দক্ষিণভাগে গ্রহণীর ক্রোড়ে অবস্থিত ; 

ইহার বামভাগে অনুপ্রস্থ বৃহদন্ত্রে প্রবন্ধনী। অগ্ল্যাশয়কে 
অনুলম্বভাবে বিদারিত করিলে আগ্নেয়ব্রস-স্রাবী দুইটা দীর্ঘ 

স্রোত বা নলিক| দেখ! যায় । এই ছুইটী শ্রোত মিলিত হইয়া 
একটা স্থলতর জোতে পরিণত হয়। উক্ত আোতের নাম 
আগ্নেররস আোত বা নলিকা (76200752610 10500) । 

ইহ] শেষে সাধারণী পিত্তনলিকার সহিত মিলিত হয় এবং 
ইহাদের সম্মিলিত মুখ গ্রহণীর ভিতরে উন্মুক্ত হইয়। থাকে। 

আমাশয়ে অর্ধবিপক সর্ধপ্রকার অন্পপান পরিপাক করিবার 

উপযুক্ত আগ্নেয় রস পূর্বোক্ত ভ্রোতের দ্বারা অগ্ন্যাশয় হইতে 

গ্রহণীর মধ্যে ক্ষরিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণিত 

হইয়াছে যে 'সাধারণ অন্পানভোজী পুরুষের শরীরে উক্ত 
আগ্নেয় রস প্রত্যহ প্রায় একসের পরিমাণ ক্ষরিত হইয়! 
থাকে। 

অগ্ন্যাশয় হইতে পৃথক্ কিন্তু তৎসদৃশ আর একটা গ্রন্থি 
উহার পার্খে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। সেই গ্রস্থিও 
অগ্র্যাশয়ের স্তায় আ্োতোবিশিষ্ট এবং এরূপ কার্যকর । 

অগ্ন্যাশয়ের নিন্মাণ বৈচিত্র্য সুক্ষ শারীর বর্ণনে দ্রষ্টব্য। 

* যক্কংও যে রক্তের রঞ্জকপদার্থ উৎপন্ন করে, ইহা! অতি অল্পদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই অবধি রক্তহীনতা বা 
পাওুরোগে বক্কৎ খাইতে দেওয়া অথবা উহার [27)50102 দেওয়! হইতেছে । 



আশয়-পরিচয় । ২৫৩ 

[ ১৪১ চিত্র ] 

অগ্ন্যাশয় ও গ্রহণী। 

পিত্বশোত ও অগ্স্যাশয়স্োত 
--উভয়ের সম্মিলিত মুখ 

[১1 পিত্তআোত | ২। 

লীহ্হা (91665 )--স্রোতোহীন গ্রস্থিসমূহের মধ্যে 
প্রধান ও বৃহত্তম গ্রন্থি (১৪২ চিত্র)। ইহা উদরগুহার 

বাম অন্ুপান্ষিক ভাগে অবস্থিত । শ্বাভাবিক শ্লীহা সাত 

হইতে আট অঙ্গুল দীর্ঘ, চারি অঙ্গুল আয়ত, ছুই অস্ুল স্থুল। 

ইহ! কিঞ্ণৎ বিবৃত্তকায় ( মোচ ডানে ) স্থল মৃৎ্পিণ্ডের সদৃশ | 

ইহার বর্ণ পাকা জামের ন্ভায়। ইহার ওজন প্রায় 

পনেরো তোলা । 

জরাদি রোগ বশতঃ প্লীহার আয়তন ও গুরুত্ব ক্রমশঃ 

বন্ধিত হইয়া থাকে । ল্লীহোদরে ( ইদানীং কালাজ্বরেও ) 

ইহা! অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বংক্ষণ প্রদেশ পর্যন্ত 

প্রস্থত হুইয়। প্রায় সমগ্র উদরগুহাকে অধিকার করিয়া 

থাকে। 

রতীহারিনী মহাসিরা। ৩। 

1.1, নিক 

দি » ১৮ রে 

রি চি? নিন ও ও সফর পল ৰা র টা 5 

৫৪০ বলত 10 
? রি 10 শিট গর সা ০ 

গ্রহণীর অভ্যন্তর প্রদেশ যাকৃতী ধমনী ও সিরা । ৪। 
( বহিঃপ্রাচীর অংশতঃ কর্তন করিয়া দিত )। অগ্যাশয়ও মধ্যে বিদারিত করিয়। দশিত হইয়াছে । ] 

স্বাভাবিক অবস্থায় প্লীহার সহিত ষে সকল আশয়ের 

যেরূপ সম্পর্ক, অতঃপর তাহা লিখিত হইতেছে । শ্লীহার 
সম্মুখে ও দক্ষিণদিকে আমাশয়ঙ্কন্ধ ; পশ্চাতে ও উদ্ধদিকে 
নবষ, দশম ও একাদশ বামপশুকার সহিত সম্বন্ধ 

মহাপ্রাচীরা নায়ী পেশী। শ্লীহার অন্তঃসীমাস্থিত প্লীহদ্বারক 

( চা] 0£9101607) নামক খাতে অভিশ্রীহিকা 

ধমনী ও ৪ প্লৈহিকী সিরা দেখা যায়। প্রীহার নিম্দিকে 

অগ্র্যাশয়ের পুচ্ছ। ইহার অধোধার1 ত্রিকোণপ্রায়, উহা! 

বৃহদন্ত্রের প্লৈহিক কোণ স্পর্শ করিয়া থাকে । 

প্লীহা উদর্ধ্যাকল! দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত থাকিলেও 

তিনটা কলাময়ী বন্ধনী ছার! স্বস্থানে রক্ষিত হইয়। থাকে । 

তন্মধ্যে প্লীহামাশয়িকা ( 00560০-51910130 14429- 
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17611) নায়ী প্রথমা বন্ধনী প্লীহাকে আমাশযস্কন্ধের সহিত 

বন্ধন করির। থাকে । প্রাচীরবন্ধনী ( 11010170-310161716 

1412917760) নামী দ্বিতীয়া বন্ধনী ইহাকে মহাপ্রাচীরার 

পার্খের সহিত বন্বদ্ধ করে। বৃক্ধল্লীহিকা (151010- 
16108] 14108.10611) নামী তৃতীয়া বন্ধনী প্লীহাকে 

বামবৃক্কের'সহিত বন্ধন করিয়া থাকে । 

্লীহার সিরা, ধমনী ও রসায়নীর বিষয় পূর্ব্বে যথাস্থানে 

আযুর্ধেদ-সংহিত। | 

প্লীহার নির্মাণের বিষয় হুক্ম শীরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে 

রষ্টব্য। নব্য শারীরতন্ত্বিদ্ গণের মতে গ্লীহা প্রধানতঃ 
রক্তের বক্তকণিকা নিশ্মীণ করিয়া থাকে । প্রাচীন আয়ুর্বেদ 
মতে উহ! রঞ্জক পিত্ত উৎপন্ন করে। .রক্তের বর্ণপ্রদ উক্ত 

রঞ্জক পিত্ত প্লৈহিক সিরামার্শ দ্বাক্লা প্রতীহারিণী সিরায় 

প্রবেশ করিয়া থাকে । নব্যেরা বলেন যে প্রীহার সুক্মতর 

বলা হইয়াছে। 'মণিপূর চক্র হইতে উদ্ভূত হুম্মা নাড়ী সমূহের * আভ্যন্তর নিঃস্রবও আনছ। ইহার বিবরণ জোতোহীন গ্রস্থি 
ও প্রাণদ। নাড়ীর শাখা-প্রশাখা শ্লীহাতে প্রস্থত হইয়া থাকে । বর্ণন! প্রসঙ্গে লিখিত হইকে। 

গ ১৪২ চিত্র] 

,প্লীহা। 
( উল্টাইয়া! দর্শিত ) 

পশ্চিমোদ্ধী কোণ 

বৃর্পর্শী গ্রদেশ ২. ; চি আমাশয়ম্পর্শী প্রদেশ 

প্লৈহিকী সিরা [1 

নানক ছি 

অগ্যাশয়-ম্পর্শী প্রদেশ 



আখয়-পরিচিয়। * ২৫ 

বিংশ অধ্যায়। 
এক্ষণে মূত্রণ যন্ত্র ও প্রজনন যন্ত্র সমূহের পরিচয় লিখিত 

হইতেছে । 

মূত্র উৎপাদন ও নিফাসন করিবার যন্গুলি মূত্রণ-যন্ত্ 

নামে অভিহিত হইয়| থাকে । শুক্র, আর্তব ও গর্ভ উৎপাদন, 

ধারণ এবং নিরসন (নিষাসন ) করিবার যন্ত্রসমূহ প্রজনন- 

যন্ত্র নামে অভিহিত। পরম্পরের সানিধ্য ও সাপেক্ষত 

বশতঃ উহাদিগের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 

তন্মধ্যে বুকদবয়, ্রবীনীঘয়, বস্তি ও মূত্র প্রসেক--ইহার। 

মুত্রণ-যন্ত্রের অন্তর্গত | পুরুষের শিশ্ন, বুষণদ্বর, শুক্র বাহিনীদয় 
ও শুক্র প্রপিকাদয়-_ইহার। প্রজনন যন্ত্র; পৌরুষ গ্রন্থি ও 

শিশ্পমূলিক গ্রন্থিদ্ধয় ইহাদিগেরই সহচর। আর স্ত্রীলোকের 
যোনি, গর্ভাশয়, বীজকোবদ্বয় ও বীজবাহিনীদ্বর প্রজনন যন্ত্র; 

্রেনিদ্বারিক গ্রন্থিদ্ধর ইহাদিগের সহচর 

হরর (10100659 )- বুকদয় মুতরজনন যন্ত্রে 

মধ্যে প্রধান। উহার! বৃহদাকার শিশ্বী বীজের স্তায় আকৃতি- 

বিশিষ্ট এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরে একই প্রকার (১৪৩ 

চিত্র)। উহার! কটিদেশে পৃষ্ঠবংশের উভয় দিকে একাদশ ও 

দ্বাদশ পশ্ুঁকার সন্ুখে মেদঃপুঞ্জ পরিবুত হইয়া অবস্থান করে। 
তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্খে যরুর্তের অবস্থান হেতু দক্ষিণ বুক বাম বৃ 

অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থিত | উদর্য্য। কল। বৃকদ্বয়ের সম্মুখে 
মাত্র অবস্থিত ( উহ্যাদিগকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করে না ।) 

এক একটা *বুক্কের বক্র বহির্ধার| কটিপার্থের অভিমুখে 
কটিত্রিকোণ নামক পেশীত্রয়ের অবকাশ স্পর্শ করিয়। 
অবস্থিত ( পেশী খণ্ডে ৩১ চিত্র দ্রষ্টব্য )। বৃক্ধের অন্তর্ধারা 
মধ্যে খাতবিশিষ্ট এবং পুষ্ঠবংশের অভিমুখী । উক্ত খাত 

বৃরধদ্ধার (17111817) 0£ 1১19065 ) নামে অভিহ্থিত। 

[ ১৪৩ চিত্র ] 

বামবকক।, 
( অনুলন্বভাবে ছেদন করিয়! দর্িত ) 

+ শিখরিকা মুকুল বহিবস্ত সংযুক্ত শিখরিকা মূল 

শিখরিকা বেক আলবাল 

শিখরিকাগ্র 

গবীনীমুখস্থ চঞ্চদ্বয 



[ ১৪৭ চির] 

ক্ুদ্ঘয় এবং গবীনীঘ্য়ের অবস্থান ও পারিপাশ্থিক সম্বন্ধ । 
. (উদ্ধর বিদারিত করিয়া ও অন্ত্র অপসারণ করিয়। দেখান হইয়াছে) 

পে 

ৃ্ উদধ্যা কল! 
৯৬ 7 রি 22 রী 

জী ১ 24111111711 রর 7 
| [য় নি ই রা ৫ 
রঙ 0 | ২ / 2 ১ । 1]. ন্ ১1 
| চারি হন ্ 1 রি জ্ 

অধিঃ 

77 2 
2 

5 

১০ 

্ ০ ৫৫৫ 

বস্তি 

[(১। যহাপ্রাচীরিকা ধমনী ( কণ্তিত মূল)। ২। উত্তরাস্ত্িকী ধমনী। ৩1 অধরান্তিকী ধমনী | ৪। অনু 

বৃ ধমনীছ্বয়। ৫ অধরা! মহাসিরা। ৬1 মহাধমনীর শেষভাগ । ৭। অনুত্রিকিণী সিরা ও ধমনী । ৮। বস্তি 

শিরঃস্থ তিনটা রজ্ছুকা। ৯। কটিপ্রাবরণী। ১০] কটিচতুরত্র! পেশী। ৯৯। কটলম্িনী দীর্ঘ পেশী । অধিঃ-- 

অধিবৃন্ত। গ-গ-_গবীনীঘয়'। ] 



আশয়-পরিচয় 

অনুবুক। ধমনী পাঁচ ছরটা শাখায় বিভক্ত হইয়। ধুক্ৃদ্বাব পথে 

বুকে প্রবেশ করে। বৃক্ষের নাড়ী সমূহও এ খাত আশ্রয় 
করিয়া প্রশ্থত হয়। বুক হইতে উদ্ভৃত সিরা, রসায়নী এবং 
গবীনীও উক্ত খাত দিয়। নির্গত হইয়া! থাকে । 

উদরগুহায় পৃষ্টবংশের উভয় পার্থস্থিত বুকদ্বয়ের সহিত 
অন্যান্ত আশয়ের সম্পর্ক (১৪৪ চিত্র) এইরূপ ।-- দক্ষিণ 

বুদ্ধের উপরিভাগ -- ককতের দক্ষিণ পিগকে, গ্রহণীর 
নিয়ভ।গকে এবং আরোহি বৃহদন্ত্রকে প্পর্শ করিয়া থাকে । 

আর বাম বৃক্কের উপরিভাগ --গ্লীহা. অগ্ন্যাশয়পুচ্ছ, আমাশয় 

(অতি অল্প মাত্রীংশে) এবং অবরোহি বৃহদন্্কে স্পর্শ করিয়। 

থাকে। প্রত্যেক বৃরের পশ্চাদ্দেশে একাদশ ও দ্বাদশ 
পশু কাদ্য়, মহা প্রাচীরার মূল, কটিলঘ্বিনী পেশী এবং 

কটিচতুরআঅ! পেণী কিঞ্িত বুক স্পর্শ করিনা অবস্থিত । 

বুকদয়েব উদ্দে-অধিরক্ধ (& 0৮] 0901) 

10011১90105 ) নামক ত্রিকোণ প্রায় অ্রোতোহীন গ্রন্থিদ্বয় 

ংলগ্ আছে। দক্ষিণ অধিবুকের সহিত যরুতের এবং 

বাম অধিবুক্কের সহিত প্লীহার তলদেশের সংস্পর্শ হয়। 

স্বোতোহীন গ্রস্থিবর্ণন প্রপঙ্গে অপিবৃক্ধের কার্যের বিষয় 

বিশেষভাবে বল! যাইবে। 

বৃন্বদ্ধয়ের স্থূল নির্মাণ প্রণালী--উহাদিগকে অনুলঘ্ব 
ভাবে ছেদন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় (১৪৩ চিত্র )। 

সুপ্ষণিন্দ্াণ প্রণালী এ্রধানতঃ অণুবীক্ষণ যন্ধ্রের সাহাসো 

সুস্পষ্ট ভাবে দর্শনীয় । 

প্রত্যেক বুৰ্ককে অন্ুলম্ঘভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে 

স্থলতঃ শিল্পললিখিত অংশগুলি লক্ষ্য করা যায়, যথা-বৃক্ববস্ত, 

বৃক্ষদ্ধার, বৃন্ধলিন্দ ও বৃক্ধকোব। প্রত্যেকের বিষয় 

পৃথক্ ভাবে লিখিত হইতেছে। 

(১) ক্তক্ঞঞব্রতন্ত __ বৃকবন্ত বৃষ্ধনিম্মাপক স্থুল 

উপাদানের নাম। ইহা বহির্বস্ত ও অন্তর্বস্ত ভেদে ছুই 

ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে-(ক) বহির্বস্ত (0০:01 
174,651 ) বুক্কের বাহা পরিধিভাগের নির্ম(ণ করিয়া থাকে । 

'খ) অন্তর্বন্ত (১৫০09811079 01 1১512101001 [৮৮60 

ক ১৪ 

”৫৭ 

আভ্যন্তর পরিধিভাগে মন্দিরচুড়াক্কৃতি “শিখরিকা” শ্রেণী দ্বাবা 
পরিব্যাপ্ত। এ সকল শিখরিকার স্থুল মূলগুলি বহির্বস্ততে 

প্রতিবদ্ধ। উহ্বাদিগের অগ্রভাগ সমূহ পুষ্পমুকুলের ন্তায়, 
উহার! বৃক্কালিন্দ নামক শূন্যাংশে দৃষ্ট হয়। 

(২) ক্রজ্চান্ল (01011010091 101006য )-- 

বুক্কের অন্তঃপরিধিস্থিত খাতের নাম। প্রত্যেক বুদ্ধারে 

এক একটী গবীনীর বিস্ষারিত মুখ সংযুক্ত থাকে । বুকের 

সিরা, ধমনী, নাড়ী প্রভৃতিরও ইহাই প্রবেশ বা নির্গম ছ্বার, 
ইহ] পূর্বের বলা হ্ইয়াছে। 

(৩) ব্রক্ষ্াতিনন্দ (16115 0£15100০য )-- 

বুক্ষদ্ধারে বিস্ফারিত হইর! অবস্থিত গবীনীর মুখের নাম 

বুককালিন্দ। ইহ| বৃক্কোষ নামক গুল ও দ্বিগুণীভূত কলাংশ 
দ্বারা আবুত। বৃক্কশিখরিকাগ্র হইতে অল্পে অল্পে নিঃক্রত 
মুত্রবিন্দু সমূহ বৃক্কালিন্দে সঞ্চিত হইয়া থাকে । এই স্থানে 

বৃকশিখরিকা সমূহের দশ বারোটা মূত্রত্রাবী মুকুলাগ্রব মুখ 

কলাময় আলবাল দ্বারা বেষ্টিত দেখ! যায়। 

(8) হুজ্ুক্োয (001 ০1581)--গ্রত্যেক 

বৃক্কের চতুদ্দিকে সংলগ্ন স্থলকলামর প্রাবরণীর নাম বৃক্ধকোষ। 

উঠ! বৃক্দ্ধারের নিকট প্রবেশ করিষ। ও দ্বিগুণীভূত হইয়! 
উহার সীম! নির্মাণ করে এবং শেষে গবীনী-ঝেষ্টনী 
স্থলকলার সহিত মিলিত হর। 

বৃক্কের সৃন্ষমনির্াণ__বিচিত্র প্রকার । বৃকপরিষিস্থ 
বহির্বস্থর অধিকাংশই মুত্রনির্দাপক সুঙ্ম দম বর্তূল যন্ত্র ঘর! 

নির্মিত। উৎস বা ফোয়ারর স্তার অজশ্সম জল উৎপন্ন করে 

বলি এই সকল স্থক্গযন্ব মুত্রোৎসিকা। (0০977:চ0%3 
(-810310165 ) নামে অভিহিত। উহাদের সংখ্যা অঙ্গুল মাত্র 

স্থানে প্রায় একশত । উহারা খজুকা” নায়ী সুম্মা সুক্ষ 
ধমনী সরল শাখা-প্রশাখা সমূহে ফলগুচ্ছের স্ঠায় ল্িত 

থাকে। (১৪৫ চিত্র।) 

প্রতোক 'খছুকা” না হুক্মধমনীর অগ্রশীখা এক একটা 
উৎসিকার মধ্যে গুচ্ছাকারে প্রবেশ করে । প্রত্যেক উৎসিকাঁর 

নিষ্মাণ অতি বিচিত্র, উহা! হুক্মম কলাময় থলি ব| পুটকের মধ্যে 



২৫৮ আযুর্বেদ-সংহিতা | 

[ ১৪৫ চিত্র ] 

বক্কের সুন্মম নির্মীণ | 
( অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট। ) 

& 

1111)1)1 

রর ঢা) 

- শিখরিকাবলীর অগ্রস্থিত মূত্র স্রোতের মুখ 

[ ধ ১--উৎসিকা-প্রবেশিনী গুচ্ছমুখী ধমনী | স ১--উতসিকা-বিনির্গত| সির|। স জ-_সিরাজালক। 

স২-_খভুক| সিরা। ধ২-খঙ্ছুকাধমনী। ধ্স্থলতরা ধমনী। সি--স্থলতরা পিরা। ধ জ--ধমনী জালক। 

১--উৎসিকা-বিনির্গত আন্ত্রাখ্য মুত্রক্রোতের মুখ । ২--উহার আগ্চ কুগুলিকা।  ৩-৪-৫-__-উহার পাশাকার ভাগ। 

৬-৭--উহার শেষ কুগুলিকা। ৮-খছু মূত্রআ্োত। ৯--চরম মুত্রআোত। ] 



'আশয়-পবিচয় 

অবস্থিত। এ পুটকের অভ্যস্থরে রক্তের ত্যাজ্য জলীয়াংশ 
অতি হক সুক্ম জলকণার আকারে 'ল্ে অন্নে ক্ষরিত 

হয়। এরর্পে ক্ষরিত মূত্র উংপিকা-নির্গত হুশ্ সুগম 

মুত্রবহ ক্রোত দ্বারা বুকের অভ্যন্তরে নীত হইয়! থাকে। 
উৎসিকাসমূহ হইতে নির্গত মুতরজোতগুলি ক্ষুদ্রান্থের হ্যার 

কা'গুণীভূত হইয়া বৃক্ষের কেন্দ্রাভিমুখে প্রস্থত হয়। 

প্রত্যেক জোতের চারিটা ভাগ দেখা যায়। 

(১) আস্ত কুগুলিক। ভাগ (11156 007৮0186051 

]01)110)7; (২) পাশাকার ভাগ (10110 

[.০০09) (৩) অন্ত্য কুগুলিক। ভাগ (১০০০7 

(0001)50)1516061 1111)1160) এবং (৪) খজুভাগ (১০৮11) 

1,1110116) | শ্রেনীর আকাবে পাশাপাশি অবস্থিত এ সকল 

খু আোতঃসমূহ বুক শিখরিকীবলীর নিম্মাণ করিধ থাকে। 
এ সকল মনশ্নোত অন্ববৎ গঠিত বলিবা বৈদিক মন্ত্রে 
উভাদিগকে “মানব সংক্ঞ। অভিহিত কবা ভইবাছে। 

মৃত্রাং-বঙ্জিত রক্ত সুশ্া পিবার ভিতর দিয়| গ্রত্যেক 
উতৎপসিকা হইতে ফিরিয়া আসে । এ সকল শক্ষ সির। পরম্পর 

মিলিত হই! ধমনী-সহচবী সিরার প্রবেশ কবে। এ সকল 

সির। কেন্দ্রাভিমুখ মুত্রবহ আোঁতঃসমুহের অনুবর্তন কবিরা 

এবং ক্রমশঃ পরস্পব মিলিত হইয়া শেষে বুক্ধপ্রভব স্থুল সিবায় 
পরিণত হয়| 

এই স্কানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অনুবুকা 
ধমনীর এক একটা চরম অন্তশীথ। ( প্জুকা+ ধমনী ) বৃক্টের 
বহির্নস্ততে ফলবতী সণ বুক্ষশাখার স্যার উভর দিকে অবস্থিত 

উৎ্পিকাবলীকে ধারণ করিয়া থাকে এবং তত্প্রবিষ্ট শাখা- 
প্রতানদ্বারা উৎসিকাবলীর পৌষণ করিয়া থাকে ! এ খজুকা- 

ধমনী (4১৩00 1২6৩) গুলির পার্স্থ তাদৃশ খছুক! সির! 
(৬6০ 1২6০০৩ ) সমূহ উৎসিকাপুষ্ হইতে বিনির্গত 

সিরাজালের রক্ত সংগ্রহ করিয়া থাকে। 

উৎসিকাসমূহের অন্তরালে বৃক্কেব অন্তর্বস্ততে আন্াখ্য 
আোতঃসমূহের সন্নিবেশ দৃষ্ট হই! থাকে (১৪৫ চিত্র )। 

উচ্থাদিগের ক্রমশঃ খু ও স্কুলীভৃত মুখ শিখরিকা্রে উন্মুক্ত 
হইরা থাকে । 

৫৫ 

গবীনীদ্ঘয় ([0৩1০15 ) __ বুকৃদ্ব় হইতে বিনি্গত 
ছুইটী অধোমুখী নলিকা মূত্র বহন করির। মুত্রাশয়ে লইয়] 

যার, উহাদের নাম গবীনী (এই সংজ্ঞাটী বৈদিক সময় 
হইতে প্রচলিত )। উহাদিগের বুকালিন্দসংলগ্ন উপরের 

মুখ বক্র, ধুস্তুবপুষ্পের ন্যায় বিশ্ফারিত এবং পাঁচ ছয়টা 
চপ্টনুক্ত | গবীনীদ্বর তির্ঘ্যগ্ভাবে নিয়নদিকে প্রস্থত এবং ক্রমশঃ 

সম্কুচিত হইব! শেষে বস্তিতে সংলগ্ন হইয়া! থাকে | প্রতোক 

গবীনী বৃক্ধাণিন্দ হইতে বস্তিপার্খ পর্য্স্ত প্রায় কুড়ি অঙ্গুল 

দীর্ঘ, হংসপক্ষের নলিকার স্তায় স্থল এবং আয়ত গ্রীবা- 

বিশিষ্ট । উহাঁরা তির্যাগ গতিতে পৃঠ্ঠবংশের সম্মুখস্থিত 
মনাপির। ও মহাধমনীকে উল্লজ্বন করিয়। শ্রোণিগুহায় 

'গবতরণ করিয়াছে ৷ উভাপদিগেব মুখদ্বয় মুন্রাশয়ের পশ্চাতের 

দিকে উভয় পার্সস্ক ঢুইটী ছিদ দ্বারা মুত্রাশবের ভিতরে 
উন্মুক্ত হইখাছে। এ উনুক্ত মুখ বা দ্বারকে গবীনীদ্বার 
(0)1711095 01 [0৮০৮০15) বলে। গবীনীদয় স্বতস্ত্র পেশীতন্ত 

দার! নিন্মিত এবং ভিতরে ও বাহিরে কল৷ দ্বারা আচ্ছাদিত। 

শুন্মধো বাহ্ কলা স্থল এবং বুক্ধকোষের অনুবঙ্ষিণী। 

গবীনীদ্বয়েব নির্মাণের বৈশিষ্ট্য ধশতঃ বুক্ধালিন্দে সঞ্চিত 

মনের ক্ষার পদার্থ হইতে উৎপন্ন সিকত! ব। “শর্করা” কদাচিৎ 
কন্চরের 'মাকাবে পরিণত হইয়। গবীনীর আ্রোতংপথ রুদ্ধ 
করিয়া থাকে । ইহার ফলে অশ্মরীশুল (7২৩71 ০011০) 

নামক তীব্র শূল উপস্থিত হয়। উক্ত কন্কর বা গুটিক। 
(56০1৩) নামিয়া গেলে শুল প্রশমিত হইয়। থাকে, 

আমূর্ষেদে ইনার ুম্পষ্ট বর্ণনা আছে। 

উভর বুক্কের এবং গবীনীদ্বয়ের পোবণ মহাধমনীর উদর্যযা 

শীখ! দ্বার। ঘটিয়। থাকে । প্রন্্যেক অনুবুক্ক। নারী ধমনী 
মহাণমনীর পার্খ হইতে নির্গত হইয়া প্রত্যেক বুক্দ্ধীর আশ্রয় 
করিয়/বুক মধ্যে প্রবেশ করে । এ ধমনী এক এক দিকে 

পাঁচটী শাখার বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে কয়েকটা সুপ্মতর শাখা 

দ্বারা তৎপার্থস্থ গবীনী ও অধিবৃক্ধদ্বয়ের পোঁষণ হইয়| 

থাকে। অবশিষ্ট প্রধান শাখাগুলি বৃক্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট 

হইয়া উহার অন্তর্বস্তে বুক্ক-পৌষণী স্ুক্ষধমনী-শ্রেণীতে 

পরিণত হয়। উহ্াদিগেরই হুস্মতম চরম শাখাগুলির নাম 



৩০ 

'থজুকা ধমণী? । উত্ক গুজ্ডম্ুখা খঙ্গুক। ধমনী উৎসিকার মধ্য 
রক্ত সংবহন করির| থাকে, াঁহ। পুর্নেই বলা হইঘাছে। 

অধিবৃষ্কিণী উত্তরা, মধ্যম। ও অপর! নানী ধমনীগুলি অধিবৃ্ক- 

দ্য়ের পোষণ করিয়া থাকে । 

বুধ, এঅধিধুকক ও গবীশীর শিরাবপীর নাম প্রায় ধমশীপ 

অন্ুরূপ। বিশেষতঃ উতৎ্সিকাসমুহ হইতে মূত্রগ্ষবণ হওয়ার 

পরে অবশিষ্ট রঞ্ত বহনকারিণী সুস্মতম সিরাগুলি ক্রমে ক্রমে 

হুশ্ষম সিরাবলীতে ও পরে খছ্ছু সিরাশেণীতে পরিণত হয়। 
গরীনীপোষণী ধমনী-__অন্ুবৃদ্ধ। ধমনী, অনুবৃষণিক। 

ধমনী এবং বস্তিগা ধমনীর শাখা-প্রণাখা হইতে উদ্ভুত ধমনী- 
রাজি দারা গবীনীদ্বয়ের পৌষণ হয়। 

আযুর্বেদ সংহিতা | 

বস্তি বা মূত্রাশয় । 
বস্তি বা মৃত্রাশয়__মুত্রাধারের প্রাচীন নাম। ইহার 

'আকৃতি ক্ষুদ্র অলাবুফলের সদৃশ ৷ ইহা উদরগুহার নিয্নভাগস্থ 
বস্তিগুহার মধ্যে ভগাস্থি সন্ধির পশ্চাতে অবস্থিত | পুংশরীরে 

ইহা গুদ-নলিকার সম্মুখবন্থী, জ্ীশরীরে ইহা যোনি ও 

গর্ভাশরের সম্মুখে অবস্থিত । ইহার উপরিভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ 

উদর্ধা কল! দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার উপরিভাগে একটা 
ত্রিকোণাকার কলানিম্মিত বন্ধনী সংযুক্ত আছে, উহা! নাভি 

পধ্যন্ত প্রশ্থত। উহার নাম বস্তিশীবিক। (প্রাচীন নাম 
বস্তিশির» )। উহার ছুই পার্খের ধারার গর্ভকালীন 

[ ১৪৬ চিত্র ] 

ব্্তর অভ্যন্তর । 

( বস্তি বিদারিত করিয়া! দর্শিত ) 
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আশয়-পরিচয় 

'সংবাহিনী” ধমনীর শুষ্কাবশিষ্ট পরিণতি এবং মধ্য রেখায় 

্নাযুময়ী বন্ধনী দৃষ্ট হর। এই বন্ধনীগুলির নাম বস্তিরজ্ভুকা 

ইহার! বস্তিকে উপর দিকে টানিরা রাখে । 

বস্তির নিয়মুখস্থ ছি্রকে 'বস্তিদ্বার বলে । ইহাকে বেষ্টন 

করিয়া একটা (আগ্রোটের ন্তায় ) স্ুল গ্রন্থি মাছে, উহার 

নাম পৌব্ুবগ্রন্থি । বস্তির পশ্চাতে প্রত্যেক পার্খে একটা 

শুক্র-বাহিনী ও একটা শুক্র-প্রপিক। ( শুক্রাধার ) পাশাপাশি 

বর্তমান, ইহাদের নিয়স্থ মূলদ্বয় মিলিত হইয়া একটা সুঙ্ 
নলিকা রচনা করে, উহ শুক্রপ্রসেক নামে অভিহিত। 

ইহাদের বর্ণন! প্রজনন যন্ন প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে করা 

যাইবে । 

বস্তির নির্মাণ প্রণালী-_-আমাশয়ের তুল্য; অর্থাৎ 
তিন প্রকারে বিন্তস্ত মাংসতন্ত জাল দার! ইহার প্রাচীর 
নিমিত হইয়াছে । বস্তিপ্রাটারের সক্কোচ হইলে বস্তি 

হইতে মুত্রনিঃসরণ হয়। বস্তির অভ্যন্তর ভাগ একটা 

কলামরী আবরণী দ্বার। আবৃত ও বলিরাজি চিহ্িত। উক্ত 

আবরণী বস্ত্যন্তরীয়া! কলা নামে 'অভিহিত। উহারই একটা 

ত্রিকোণাকার অংশকে বস্ত্যন্তরীয় ত্রিকোণ বলা হয়, উহার 
ছুই পার্খের দুই কোণে গবীনীদ্ধয়ের মুখ দেখ যায়, উহাদের 

নাম গবীনীদ্ধার। নিয়স্থ কোণে বস্তিঘধার দেখ। যার, 

সেইথানে বস্তিদ্বারের অর্গলম্বরূপ একটা ক্ষুদ্র কলায়িকা 

বর্তমান __ উহার নাম মৃত্রার্গ লিক।। প্রত্রীব করিবার 
সময় পারুধারণী পেশার সংকোচ হইলে উহা উপরে উঠিয়া 

যার, অন্ত সময়ে উহা বস্তির দ্বারকে দ্ধ করিয়া রাখে 

(১৪৬ চিত্র )। 

নৃত্র প্রসেক--বস্তিদ্ধার দিম! বাহিরে মৃধনিঃসরণের জন্ত 

একটী কলাময়ী নলিকা৷ আছে, উহার নাম মুত্রপ্রমেক। 

উহা পুংশরীরে বস্তিদ্বার হইতে শিশ্নের তলদেশ আশ্রর করিয়া 

শিশ্পমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার দীর্ঘতা প্রায় এক বিতস্তি 

(ধিঘৎ) প্রমাণ । বর্ণনার সুবিধার জন্য পুরুষের মুত্র- 
প্রসেককে তিন অংশে বিভক্ত করা হয়, ষথা--প্রথমাংশ 

'বস্তিদ্বারিক, মধ্যাংশ “মূলাধারিক+ এবং শেষাংশ “শৈথ্রিক? | 

তন্মধ্যে প্রথম বা! বস্তিঘারিক অংশ ছই অঙ্গুল মাত্র দীর্ঘ; 

২৬১ 

উ্ছা বস্তিদ্বারে সংলগ্ন এবং পৌরুষ গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রস্থত | 
মধ্যাংশ ব! মূলাধারিক অংশ মূলাধার প্রদেশ ভেদ করিম! 
গি্াছে। উহা! এক অঙ্গুল পরিমিত ও সুষ্মতর কলা নির্মিত, 

উহার অপর নাম কলাময় ভাগ । মৃত্রদ্বার-মংকোচনী পেনী 
এই "অংশকে বে্টন করিয়৷ অবস্থিত । এই কলাময় ভাগ 
ওপস্থিক ত্রিকোণের মধ্যে বর্তমান এবং "্রিকোণ-প্রাবরণী। 

নায়ী স্থুলকলা দ্বার! সুরক্ষিত। মূত্র প্রসেকের শেবাংশ বা 

শৈশ্সিক ভাগ শিশ্লের তলদেশে সংলগ্র ও দীর্ঘতম ) উহার 
দীর্ঘত। প্রায় নর অন্ুল প্রমাণ। শৈশ্রিক ভাগ শিশ্নমূলের 
অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ বিক্ষীরিত ও বর্ত,লাকার ৷ উহার বাহিরে 

উভয় পার্খে ছুইটা ক্ষুপ্র মুগের ডালের মত গ্রন্থি আছে, 
উহাদের নাম শিশ্পমূলিক গ্রন্থি (0০915 212705 )। 

উনাদের দুইটা স্থশ্ন শ্বোতোমুখ এই শৈশ্রিক ভাগের মধ্যে 
উন্ৃক্ত হইয়াছে । 

সত্রীজাতির মূত্রগ্রসেক ছই অঙ্গুল মাত্র দীর্ঘ। উহা! 
যোনির সন্তুখ-গ্রাচীরের সহিত সংলগ্ন) উহার দ্বার যোনি- 
দ্বারের উপরে ও সম্মুখে ভগশিশ্নিকার নিষ্ষে দৃষ্ট হয়। 

প্রজনন যন্থ্। 

মনুষ্য শরীরে দুইটা গ্রন্থিই সমস্ত প্রজনন যন্ত্রের মূল। 
উহার পুংশরীরে বুষণ (1:৫১0101) নামে ও স্ত্রীশরীরে 
বীজকোষ (()%:% ) নামে অভিহিত । বুষণদ্বয় পুংশরীরের 

বহির্ভীগে অগ্ডকোধের মধ্যে অবস্থিত, ইহার! গুক্রোৎপাদক। 
উৎপন্ন শুক্র বৃষণদ্বঘ়্ হইতে নির্গত ছুইটা আোত বা নলিকা 

দ্বারা উপরে প্রবাহিত হয়, উহাদের নাম শুক্রবাহিনী। 
বীজকোষদ্বয় স্্বীশরীরে গর্ভাশয়ের উভয় পার্খে বস্তিগুহার 
মধ্যে প্রচ্ছনভাবে বর্তমান । উহাদের শ্রোত বা নলিকাথয় 

গর্ভীশয়ের উভয় পার্স্থ ছিদ্রপথে গর্ভাশয়ের মধ্যে বীজার্তব 

প্রবাহিত করে। পুরুষের শিশ্ন ও স্ত্রীলোকেব যোনি 

গর্ভাধানের সাধন। গর্ভাশয় গর্ভের 'আধার | 

ইহাই প্রজনন যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সুচনা । বিস্তৃত বিবরণ 

পরে বলা হইতেছে। 



পুরুষের প্রজনন যন্ 
শিশ্ন, বুবণদ্বর।  শুক্রবাহিনীদ্বধয, শুক্রপ্রপিকাদ্র, 

পৌরুষ গ্রস্থি এবং শিশ্নমূলপাগ্রিক ্ন্ি্ব়-_এইগুলি পুরুষের 
গ্রজনন যন্ত্র 

আযুর্দেদ-সংহিত| | 

শিপ, মেঢ়। বা প্ুরত্ষাঙ্গ--পুরুষের মৈথুন সাধন ও 
মত্্র-নির্মন যন্ত্র! উহা পাশাপাশি অবস্থিত তিনটা 
দগাকও পেশাব দ্ব.রা শির্ষিত এবং প্রহ্থ্ট (উত্তেজিত ) 
অবস্থার তিন-পল| দগডাকার। উক্ত প্রহ্ষণণীল পেণীত্রয় 
দৃঢ় নায়ুজাল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহাদের মধ্যে শিশ্লের 
উভয় পার্খে অবস্থিত ও পরস্পর সংযুক্ত স্ুল-মাংসল ছুইটা 

[ ১৪৭ চিত্র। | 

পৌরুযপ্রন্থিসহিত শিশ্ম। 
(নি 

পৌকষগ্রস্থি সু স্পা 

মুন্রগ্রসেকপাশ্থিক গ্রন্থি ১২৭ 

শিশ্পপার্থিকা পেশী ** 

( বাম) 

! ঠা রি 
এ) 181৫). 

সদেশ হইতে ৃষ্ট )। 

ণ। টি সস ১ ০ পপ হত 
মুত্রগ্রসেকের মধ্যম বা কলাময় ভাগ 
উহার শৈগিক ভাগের মূলস্থ বর্ত,লাংশ 

11014 রি / ূ ৫ টি ---- শিশ্পপার্িকা পেশী (দক্ষিণা ) 
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আঁশয়-পরিচয় 

পেশী প্রধানতঃ শিশ্ন নির্মাণ করিয়। থাকে। উহাদিগের 

নাম শিশ্সপার্িকা (১৪৮ চিত্র )। উহাদের দুইটা মূল 
ভগাস্থি সন্ধির উভয় দিকে গ্রচ্ছন্নভাবে সংবদ্ধ। উক্ত পেণী 

দ্বয়ের নিয়ে মধ্যরেখায় আর একটা মৃণালসদৃশ পেশী সম্বদ্ধ 
আছে, উহা স্পপ্রের স্ায় নির্মিত। এই পেণীই মৃত্রপ্রসেকের 

দীর্ঘতম অংশকে ধারণ করিয়া অবস্থিত, এইজন্য ইহার নাম 

মূত্রপ্রসেকধর! বা শিশ্পতলিক!। 

৬৩ 

মৃ্প্রসেকধর। পেশীর পশ্চিম বা মূলভাগ প্রায় বর্ত,লাকার, 

উহ। মূলাধার প্রদেশে অবস্থিত । উহাকে ভেদ করিয়। মুত্র- 
প্রসেক প্রবিষ্ট হইয়াছে । মুত্রগ্রসেক-ধরা পেশীর অগ্রভাগ 

ছত্রাক (1১195101000) ক] ব্যাঙের ছাতার স্তায় বিস্ষারিত। 

উহ! শিশ্পপার্শিকা পেশীদ্ধরের সম্মুখ প্রাস্তকে আচ্ছাদন 

করিয়। রাখে । উহার নাম শিল্পমুণ্ড (01715 1১6019) 

বা শিশ্পমণি। 

[ ১৪৮ চিত্র ] 

শিম্প নির্মাণ €ক) 
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মুত্রপ্রসেকধর৷ পেশী 

( আকর্ষণ করিয়। পৃথক্ ক্কত ) 

শিক্সপার্মিকা। পেনীযুগলের মূলঘয 

(হ-সুত্রপ্রসেকধরা পেশীর বর্তল মূল ভাগ) 



৩৪ আফুর্মেদ-সংহিত। | 

| ১৪৯ চিত্র | 

শিশ্ন নির্মাণ (খে) 
( অনুপ্রম্থ ভাবে ছেদন করিয়া দেখান হইয়াছে ) 

মূত্রপ্রসেক 

[ ১। শিশ্নপৃ্ঠিক। সিরা ও ধমনী। ২ কামসংবেদনী নাড়ীদয়। ৩-৪। অক প্রাববণী। € | শিশ্লপাথিক। 

পেশাদ্বর । ৩। 

শিশ্পমুণ্ড ঈবৎ রক্তবর্ণ তন্থুকলা দ্বারা আবৃত। শিগের 
উত্তেজিত অবস্থায় ইহা চক্ররৎ নেমিবুক্ত দেখায়। উগ্ভ 
চক্রনেমির নাম শিশ্রনেমিকা (00101105 (5171060119) 3 

এ&ঁ নেমির পশ্চান্ধাগে শিশ্সকিকা (০০1৮1 01 0161105 ) 

নামক গভীর চক্রাকার খাত শিশ্নঘুণ্ডকে বেষ্টন করিয়। 

অবস্থিত। উহ্থার চারিদিকে শিথিল ও কোমল শিম্াবরণী 
ত্বক সংলগ্ন, উহার নাম শিশ্সচ্ছদ1। এঁ ত্বকের অভ্যন্তর ভাগ 

সুক্ষ কলাবৃত, উহ! স্বভাবতঃ লিঙ্গমুণ্ড আবৃত করিয়া রাখে 

কিন্ত পশ্চাদ্দিকে আক হইলে অপসারিত হইয়া লিঙ্গমণি 

গ্রকাঁশ করিয়া দেয়। উক্ত ত্বক অধিক সঙ্কুচিত হইলে 

লিঙ্গমুণ্ডের প্রকাশ নিরোধ করিয়া দের, উক্ত রে।গ নিরুদ্ধ- 

প্রকশ (1১111710815) নামে 'অভিহিত। শিশ্চ্ছদা 

পরাবন্তিত হইয়! আটকাইয়া! গেলে অবপাটিকা (1৮৮5৮ 
[)17170915 ) রোগ হয়, এই রোগে লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত 

থাকে। 

শিক্পমুণ্ডের নিম়ে মধ্যরেখার শিম্সসেবলী ( 2710000 
1১01১116011) নামক শিশ্নচ্ছদার প্রবন্ধন দেখা যার । উহা 
শিশ্নুণ্ডের পশ্চান্ভাগকে দ্বিদলের হ্যায় বিভক্ত করে। 
শিশ্পমুণ্ডের সম্মুখে মৃত্রপ্রসেকদধার (15366101810 01001% 

পেশীদ্বয়ের অন্তর।লঙ্থ ক্নামুপ্রাচীর্রিক। | ৭। মূত্র গ্রমেকধর। পেশা ৷ | 

৯৬1৫ 001৭) অবস্থিত | উ| শিগমুণ্ডের অভ্যন্তরে কিঞ্চিং 

আয়ত এবং বহির্খে যঙ্কচিত | 
শিগমূলের উভম দিকে সংগগ্ন “উপস্থমংকোচনী* পে্রাদ্ন 

মধ্যরেখায় সেবনী দ্বার! যোজিত হইযাছে। শিমুলের উভয় 

দিকে শিশ্নপ্রভর্ষণী” নামে মারও দুইটা পেখা সংযুক্ত আছে। 

এঁ চারিটা পেথাই ভ্রিকোণ-গ্রাবরদী কল! দ্বারা আচ্ছাদিত 
হইয়। এচ্ছরভাবে বর্তমান । উহাদিগের বিষয় পেঞখণ্ডে বলা 
হইয়াছে । শিশপুষ্টের উপরিভাগে মপারেখার উভয় দিকে 
শিশ্পের সিবা ও ধমনীদ্ধ় এবং +হাদিগের উভয় দিকে 
'কামসংবেদনী নামক নাড়ীদ্ধণ অবাঙ্থত (১৪৯ চিত্র )। 

সী পুকষের ঘোশি ও শিশ্পের উপরিভাগে একটা কোমল 

ত্রগাবত উন্নত প্রদেশ আছে। এ স্থান যৌবনের প্রারস্ত 
হইতে কোমল রোম দ্বার আচ্ছাদিত হইয়া থাকে । উহার 
নাম -কামপীঠ বা ভগগীঠ (১0175 11০15 )। 

রষণদ্য়। 
বৃষণ বা অগ্ু (ব| মুক্ষ ) পুরুষের গুক্রজনক গ্রস্থি। 

উহা প্রত্যেক দিকে বুষণবন্ধনীর প্রান্তে বৃঘণকোষের 
অভ্যন্তরে লম্বমান (ইহার বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য )। 



আশয়-পরিচয় 

গর্ভস্থ শিশুর দেহে উহা সপ্তম মাস পর্যন্ত বস্তিগুহার 
অভ্যন্তরেই থাকে। অনন্তর ক্রমে বংক্ষণ-স্থরঙ্গা পথে 
অবতীর্ণ হয় এবং সম্ষুখস্থ ত্বক ও প্রাবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত 
হয়! বৃষণকোষে আশ্রয় গ্রহণ করে। কচিৎ উহা অবতীর্ণ 

(হুয় না, বস্তিগুহাভ্যন্তরেই থাকে । যাহাদের শরীরে এইরূপ 
ঘটে, তাহাদিগকে "গুঢ়াণ্ড, বলে। 

বৃষণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যথা -_ বৃষণকোষ, বুষণগ্রস্থি, 
বৃষণবন্ধশীঘ্য়, শুক্রবাহিনীদ্ধয় এবং শুক্রপ্রপিকায়। ক্রমশঃ 
ইহাদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে । 

ব্ষণকোষ বা অগুকোষ (১০:০%/7)__বুষণকোষ 
বা অওকোষ শিথিল চন্মাবৃত স্থুল কলাময় পুটক বা৷ থলীর 
নাম, উহ| বন্ধনী সংযুক্ত বৃষণদ্ব়কে ধারণ করির' থাকে । উক্ত 
পুটকের চম্ঘময় অংশের নাম--চর্দকোষ (১1010-51162617) | 

উহার অভ্যন্তরে যে স্থুল কলাপুটক আছে, তাহা দুঢ প্রাবরণী- 

ত্ড$ 

ময়, তাহার নাম--প্রাবরণকোষ (10205 )। উহ! 
মধাস্থিত কলাময় প্রাচীরের দ্বারা ছুই ভাগে বিভক্ত । এক 
এক ভাগে ক্ষুদ্র অপক .আম ফল (বাঁডিম্ব) সদৃশ এক 
একটা অও বা বৃষণ ( চলিত কথায় 'বীচি' ) অবস্থিত । 

প্রত্যেক বৃষণ আচ্ছাদন করিয়৷ অপর একটী তন্ুকলামগ্ন 
পুটক বা কোষ আছে, উহ! একটা স্তর দ্বারা বুষণ আচ্ছাদন 
করিয়। অপর স্তরের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রাবরণকোষের অভ্যস্তর 
ভাগ আচ্ছাদন করে। উহার নাম -- অগুধর পুটক 
(7810102, 5০211020115 ) 1 উহা! গর্ভস্থ শিশুর বস্তিগুহা 

হইতে বৃষণের অবতরণ কালে ভৎসহ অবতীর্ণ উদর্য্া কলার 
ংশ মাত্র। উক্ত কোষের উভয় স্তরের মধ্যে জল সঞ্চিত 

হইলে উহা জলবৃদ্ধি বা জলদোষ (750:০061) নামে 
অভিহিত হয়। প্রাচীন আছুর্কেদীয় গ্রন্থে ইহাকে ঘুত্রবৃদ্ধি' 
বল হইয়াছে, কিন্তু এই সংজ্ঞা প্রামাদিক । 

[ ১৫০ চিত্র ] 

বষণবন্ধণী সহিত রষণগ্রন্থি। 
চর্মকোষ অপসারণ করিয়। ও প্রাবরণকোষ বিদারণ করিয়। দর্সিত। 

বৃষণবন্ধনী 

অধিবৃষণিক। (পুচ্ছভাগ) 

পেশীময় কোষ 

অগুধর পুটক 
১ 

অধিবুষণিক। ( শিরোভাগ ) 

1 ১২--হুধণ ও অধিবুষণের উপরিস্থ স্বাভাবিক পুষ্পাকার বন্তদয় ( £016110169 0£15959 8০ 70106055083 ), ] 
৯৫ 



০৬ 

অগুধর পুটকের বহিঃস্তরে মাবরণ-কলার মধ্যে কতক. 

গুলি পেশীস্ত্র দেখা যায়। গঞ্ভবিগ্ভা-বিশারদ গণের মতে 

ইহার! অণ্ডাবতরণকালে অবতীর্ণ মধ্যমা উদরচ্ছদ! পেশীর 
কতকগুলি তন্ত মাত্র। উহাই “ফলকোষকর্ষণী' পেশী নামে 
পূর্ব্বে ( পেশীখণ্ডে ) বঠিত হইয়াছে । কলামুক্ত এ পেনীকে 

কেহ কেহ বুষণের পেশীময় কোষ ( (01010115107 

[2০1 ) নামে নির্দেশ করেন। 

মম (1০515) বৃষণএরন্ডিঘয় ক্ষুদ্র 

আতম্রফলের ব! পক্ষিডিন্বের স্তায় আরুতিবিশিষ্ট ও স্থকোমল। 

উহারা বুষণ-্বন্ধনীদ্বয়ের সহিত অগুধর পুটকের মধ্যে অবস্থিত 
(১৫* চিত্র )। উহারা অথর্ববেদে অগ্ড বা আও নামে 
অভিহিত হইয়াছে । 

আযুর্বেদ-সংহিত!। 

অ্পিব্রণিকী- প্রত্যেক বৃষণগ্রন্থির পার্খে একটা 
অদ্চন্্রাকার অবয়ব সংলগ্ন আছে উহার নাম অধির্ৃষণিকা 
(151)1050117/0৭) 1 অগ্ডশিখর হইতে বিনির্গত সঙ্গম শুক্রবহ 

আোতঃসমৃহ উহার মধ্যে প্রবেশ করে। এই অধিবৃষণিকা 
স্ব্নকায় হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা অতি দীর্ঘ ও স্থক্ষ 
শত্রাকার শুক্রবহ শ্োতের সমষ্টি। উক্ত স্ত্রগুলিকে সাবধানে 

আকর্ষণ করিয়! মাপিলে উহাদের প্রত্যেকটা প্রায় তের হাত 

দীর্ঘ দেখা যার--উহ্ার! এরূপ বিচিত্র ভাবে নিন্ষিত। 

পুযমেহাদি রোগে বুষণগ্রন্থিদ্বয়ে বা অধিবৃষণিকাদয়ে ব্রণ- 
শোথ জন্মিয়া থাকে এবং ফলে উহার! শক্ত হুইয়া পড়ে। 
ইহার পরিণামে বীর্ধবাহি জ্রোতঃসমুহ রুদ্ধ হওয়ায় মৈথুনে 
অক্ষমত| হর। 

[ ১৫১ চিত্র ] 

রষণ-গ্রস্থির সুন্গম নির্মাণ । 
ডি 

বীর্মবাহিনী 

মনুবুক্ক। ধমনী 

- অধিবৃষণিকার শিষোভাগ 

- শুক্রসোতঃসমুহ 

-- বুষণপ্রবেশিণী ধমনীর এশাখা 

পুঙ অধিবৃষণিকার শেষভাগ 
[ পু ১-অগুধর পুটকের পরিসরীয় ভাগ । পু ২_-উহার আশয়িক ভাগ | পু ৩--উহার স্তরের মধ্যস্থ অবকাশ 

, শু শু--শুক্রনির্মাপক গ্রস্থিসমূহ | ] 



আশয়-পরিচয়। 

বৃষণগ্রগির স্থল নির্মাণ অন্ুলম্ব ভাবে ছেদন করিলে স্পষ্ট 

দেখা যায়। সক্ম নির্মাণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষেয প্রত্যক্ষ হয় 

(১৫১ চিত্র)। অগধর পুটকের মধ্যে বুষণ-গ্রন্থিকে আচ্ছাদন 
করিয়া অপর একটা দৃঢ় স্ামুসথত্র নির্দ্দিত কলাময় কোষ 
আছে--উহার নাম অগুচ্ছা্ন (1]:0171৩হ, 41101110001 

উক্ত আচ্ছাদনী কলার দশ বারোটী কুশপত্রসদৃূশ শাখা বা 
ন্নাুপরিকা গ্রন্থিবস্তর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৃষণগ্রন্থিকে 

দশ বারোটা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া থাকে । প্রত্যেক 

প্রকোষ্ঠে শুরুনিশ্মীপক গ্রন্থিবস্থ হইতে নির্ঘত এক একটা 

হগ্ম শুক্রশ্োত অবস্থিত। এ সকল স্নোতের মুলদেশ 
কুগুলীভূত। প্রত্যেক প্রকোঠ্ে গ্রন্থিবস্ত বেষ্টন করিয়। সপ্ন 

সিরা-ধমনীজালও আছে, উছ্ছার! শুক্রনির্ধাণের জন্য নিযত 

লসীক1-অবণ কবিধা থাকে । এইবপে উক্ত গ্রন্থিবস্থ দ্বারা 

নির্মিত শুক্র শুক্রণহ শ্রোতঃসমুহ দার। অধিবুষণিকার 

উপস্থিত হয়। অনন্তর উ। ক্রমশঃ সঞ্চিত ও উপচিত হইয়| 

শুক্রবাহিনী দ্বার! উদ্ধে নীত হইয়া থাকে | এইজন্ত আয়ুর্বেদ 

শান্পে কথিত হইয়াছে__শুক্রবহানাং জোতসাং বৃষণৌ ম্লম্, 
'অর্থাৎ বুবণদ্ধধ শুক্রণত তোতঙঃমমুছেব দুণ।  শুক্রে বহু 

পরিমাণে সুশ্ম শুরু কাটাণু বর্তমান থাকে। হুক্গা শারীর 

বর্ণনে তাহার বিশেব বর্ন! কর। খাইবে | 

তক্র-লাহিননী ও শুক্র-প্রপিকা। | 

শএ৩ভুলীহিন্নী (1)8062 01 ৬০5০ 13061011711) 

_-প্রত্যেক পার্থর অধিবৃষণিকা হইতে নির্গত এক একটা 

গগ্ম নলিক। শুক্র বহন করিম! উপরে লইয়া যায়-_-উচ্তার নাম 
শুরুবাহিনী। উহা ঈযুতন্তবহুল পেশীসুত্র দ্বারা নিশ্মিত এবং 

কপোতপক্ষ-নলিকার শ্তার আয়তন বিশিষ্ট | উহা বৃষণ- 

বন্ধনী পথে উপরে গিয়া বস্তিগুহার মধ্যে গ্রাবেশ করে। 

(১৫২ চিত্র)। 

গ্রুতোক শুক্রবাহিনী অনুবুষণিকাখ্য সিরা-ধমনী-নাড়ী- 

জাল দ্বারা বেষ্টিত। উহা! বংক্ষণ-সুরঙ্গার দ্বার দিয়া সরল 
ভাবে উদ্ধমুখে গিয়া বংক্ষণ-নুরঙ্গাপথে তিবম্টীন ভাবে 

পার্থের দিকে গিয়াছে । অনন্তর উহা! শ্রোণিগুহার মধ্যে 

* ২৬৭ 

প্রবেশ করিয়া দিগুণীভূত হুইয়! শুক্রবাহিনীদয় তির্ধাগ্ভাবে 

বস্তিপৃষ্ঠে ও বস্তিদ্বারের উভয় দিকে অবস্থান করে। প্রত্যেক 

ুক্রবাহিনীর পার্খে সেই দিকের গবীনী ও শুক্রপ্রপিকা দৃষ্ 
হইয়া থাকে। বন্তিত্বারের নিকটে এক এক দিকের 
শুক্রপ্রপিক! ও শুক্রবাহিনীর নিয় মুখ সম্মিলিত হয়--উহার 

ফলে শু ক্রপ্রসেক নামক শুক্রনির্গম পথের সৃষ্টি হইয়। 

থাকে। 

্-প্রপিক্কা (5০5100126 ১6107105165 )-- 

শুক্রপ্রপিকাদ্বর অভ্যন্তরে মধুচক্রের ন্তায় নির্মিত স্নায়ূতস্তবহুল 

শুক্রাধার (১৫২ চিত্র) | উহাদের প্রতোকটা প্রায় চার অঙ্গুল 
প্রমাণ দীর্ঘ ও কনিষ্টাঙ্গুলিব স্াব স্থল এবং শুক্রবাহিনীদ্বয়ের 

পার্খে বন্তিপৃষ্ঠে তির্ঘ্যগৃভাবে বর্তমান । ব্রহ্মচর্যাকালে উহ্বাদিগের 
ভিতরে শুক্র সঞ্চিত হইতে থাকে । প্রত্যেক শুক্র-প্রপার 

নিক্মুখ সক্ক হই! সেই দিকের শ্ুক্রবাহিনীর মুখের সহিত 
সংসুক্ত হয়, -: উভর়ের মিলিত মুখের দ্বার বস্তিদ্বারের পার্ে 

অবস্থিত | এ মিলিত মুখের সাধারণ নাম শুক্রপ্রসেক 
(1217011120৮ 7)0০) | মুব্রপ্রসেকের মূলভাগের ভিতবে 

উভয় শুরু গ্রসেকের সুষম ঘর পুথক্ ভাবে দেখা যার। 

'আযুর্বেদে উক্ত হইয়াছে 2 

্ৰাঙ্গলে দক্ষিণে বামে 1 বস্ডিদারস্ত চাপ্যধঃ | 

মুত্রআোতঃপথাচ্রক্রং পৃক্ষন্ত প্রবর্ততে ॥৮ ইতি 
(সুঃশাঃঅঃ ৪) 

পৌরুষগ্রন্থি। 
পৌকুবগ্রন্থি (7৮০৯00০2120 )--বন্তিদ্ারে মৃত্র- 

প্রসেকের প্রথম অংশ বেষ্টন কয়িয়। অবস্থিত আখ্রোট ফলের 

তায় আকুতি বিশিষ্ট গ্রন্থির নাম পৌরুষগ্রস্থি (১৫২ চিত্র )। 

উচ্ার বহিভাগ স্নাধুময় কোষের দ্বারা পরিবৃত এবং অভ্যন্তর 

ভাগ যধুচক্রের আকারে নিশ্মিত। কামোদ্রেকের সময়ে উহা 

হইতে পিচ্ছিল ও জলবং উপন্নেহ নিঃক্রত হইয়া! থাকে। উহার 

দশ বারোটা ( কচিৎ কুড়িটী পর্য্যন্ত) সুঙ্্র ভ্রোতের মুখ মুতর- 
প্রসেকের অভ্যন্তরে সক সু্ম ছিদ্রনূপে উন্ুক্ত হইয়া থাকে,। 

1 খুদ্রিত পুস্তকে -দ্বা্ুলে দক্ষিণে পারে এই পাঠ দেখা যায় 3 উহা গ্রত্যক্ষবিরোধ হেতু প্রামাদিক 



২৬৮ আধুর্কেদ-সংহিত। 

| ১৫২ চিত্র ] 

শুক্রবাহিনী, শুক্রপ্রপিক ও পৌরুষগ্রন্থি। 
(বস্তিপৃষ্ঠ হইতে দর্শিত।) 

ন্তি 

-- গবীনী 
17/481 
এ শুক্রবাহিনী 

পাঁঁ.- শু্রগ্রপিকা! 

-- পৌরুষপ্রপ্তি 

" ৮ 

মত্রগ্রাসেক দার 

উহা অনেক সময়ে বৃদ্ধবয়সে স্নাযূতন্তবহুল ও বুদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া 

ূত্রমার্কে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, তখন দাকণ মৃত্রকৃচ্ছ 
রোগ জন্মে। 

শ্পিশ্পম্ভলপান্থিক গ্রন্থি 
£184505 )-_ মৃত্রপ্রসেকের মধ্যমাংশের উভয়দিকে অবস্থিত 

মুদগাক্ষার যুগা গ্রন্থি (১৪৭ চিত্র )। উহাদের ছুইটা সুক্ষ 

শ্রোত হইতে নিঃল্যত উপন্বেহ মুত্রপ্রসেকের সন্তর্পণ করিয়া 

থাকে। 

্ত্ীপ্রজনন যন্ত্র । 
জ্ীপ্রজনন যল্প (6500216 3610101 21090 095) 

--তগ, গর্ডাশয়, বীজাধারদঘয় ও বীজবাহিনীদ্ব় . এইগুলি 
সত্রীজাতির প্রজনন যন্ত্র। প্রত্যেকের বিষয় ক্রমশঃ বলা 
যাইতেছে 

(0০9৮৮190175 

ভগরবা যোনি। 
ভগ বা যোনি জ্ীলোকদিগের অপত্য-পথের নাম। 

বর্ণনার সুবিধার জন্য উহার দুইটা ভাগ কল্পনা কর! 

হয়, যথা-_-বহির্ভগ ও অন্তর্ভগ। ভগাস্থির উপরে ও সম্মুখে 
অবস্থিত 'ভগপীঠ, পূর্বেই বণিত হইয়াছে। 

এ 

বহির্ভগ । 
হিভ্ডগা (1300070517610216 0০010] 

07243 ) যোনির গবাক্ষাকার বহিঃপ্রদেশের নাম । ইহার 
সাতটা অবয়ব যথা__বৃহৎ ভগোষ্টদ্ব়, লঘু ভগোষ্ঠদ্বয়। ভগ- 
শিগ্লিকা, ভগালিন্দ, মুত্রপ্রসেকদ্বার, ভগদ্ধার ও ভগাঞ্জলিকা ! 
ভগদ্ধার ও পাযুদ্বারের মধ্যে অবস্থিত সেবনী চিহ্নিত অংশের 
নাম মূলাধারলীঠ বা মূলপীঠ (7১671905910 )। 



আশয় পরিচয় । ১৬৯ 

[ ১৫৩ চিত্র ] 

বহির্ভগ ৷ 
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যাপন অ্-_ভগাগ্তণিকা। রা |) 

(১) বৃহ্দ্ ভগোষ্ঠদ্বয় (401১1 [1০1০1:--ভগগীঠ 

হইতে মূলগীঠ পর্যন্ত উভয় দিকে অবস্থিত কিঞ্িং স্থূল ও 
কোমল ওষদয়ের স্তার আকৃতি-বিশিষ্ট (১৫৩ চিত্র) । উহাদের 

বহির্ভাগ তন্ুত্বক্ দ্বারা 'আবৃত ও যৌবনে স্থক্ম লোমাবৃত হয়। 

অন্তর্ভাগ কোমল, মেদোবহুল এবং স্বায়ুক্ত্র দ্বার দৃ়ীকৃত। 

সুপ্মদশিগণ বলেন থে পুরুষের শরীরের যে অংশ বুষণদয়ে 
পরিণত হয়, স্ত্রীজাতির শরীরে উহা ছুইভাগে বিদীর্ণ হইয়। 
বৃহদ ভগোষ্ঠ্রে পরিণত হয়। বৃহৎ ভগোষ্টদ্ব় উপরদিকে 

ভগশিশ্নিকার উভগ্ন পার্থ এবং নিয়ে ভগাঞ্জলি দেশে পরম্পর 

ভগশিশ্রিকা 

বুহত ভগোষ্ঠ 

লঘু ভগোষ্ঠ 

ভগদ্ধার 

মিলিত হইরাছে (১৫৩চিত্র)। উহার মধ্যে সুঙ্ক পিরা- 
ধমনীজাল, কাম-সংবেদনী নাডীর শাখা-প্রশাখাবলি এবং 

পৃতিরমআবী কগ্ম গন্থিসমূহ অবস্থিত । 

(২) লঘুভগোষ্ঠদ্বয (142)10 14100) নামক 

্বরলাবয়ব ওয় বৃহৎ ভগোষ্টঘয়ের মধ্যে গুঢ়ভাবে অবস্থিত 

এবং ছুই অঙ্ধুল মাত্র আয়হ (১৫৩ চিত্র)। উহার সামান্থ 
ংশ মুত্রপ্রসেকদ্বার ও যোনিদ্বারের উভয়দিকে অবস্থিত। 

উক্ত ওষ্টদ্বয়েও অনেক পৃতিরসম্ত্াবী গ্রন্থি আছে। 



$ 4০ আয়ুর্বেদ-স্ংাহঠ1। 

(৩) ভগশিশ্িক। (0116)715) ৬গপীগের নিয়ে 

মধ্যরেখায় কের মধ্যে গুপ্তভ।বে অবস্থিত রন্ধহীন শিশীকার 

ক্ষুদ্র অবয়ব (১৫৩ চির )। উহার শিননুখ্ডাকার অগ্রভাগ 

লঘু ভগোষ্ঠদ্য়ের সন্দিস্থানে দেখা যায়। উহার কিয়দংশ 

“শিশ্রিকাচ্ছদ।” নামক তনুত্বক ঘ্বার| আচ্ছাদিত । গর্ভব্যাকরণ- 

বিদ্গণ বলেন, ভগশিশ্রিকা স্মীদেহে ছ্িত ক্ষুদ্র শিশ্বীবশেষ | 

(8) ভগালিন্দ (ড৩৯011১০1০) লঘুভগোষ্ঠদয়ের অন্তরালে 
যোনিদ্বারের উপরে অবস্থিত ত্রিকোণাকার অংশের নাম। 

উহার মধ্যে মৃত্রপ্রসেকদ্ধার নামক নলিকা-প্রবেশযোগ্য 
একটা ছিদ্র 'আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্ত্রীলেকের 
মুত্রপ্রসেক” ছুই অস্কুল মাত্র দীর্ঘ। 

(৫) ভগদ্ধার বা! যোনিদ্বার (৮:০5117চ1 
0119০) কুকুটাণ্ডের স্তর আয়তনবিশিষ্ট যোনিমার্গের দার । 

ইহ মুত্র গসেকদ্বারের নিয়ে লঘু ভগোষ্টদ্য়ের অন্তরালে 

অবস্থিত ( ১৫৩ চিত্র )। যোনিমংকোচনী পেশাদ্তর ইহার 

ছই দিকে মংলগ্র | কুমারী অবস্থায় খোনিদ্বারের নিম্া্ধ 
কুমারীচ্ছদ* নামী জবনিকা (পন্দা) দ্বারা আবৃত থাকে । 
উক্ত দৃঢ় কণাখণী জ্বনিক| যৌবনে রঠিক্িরার ফলে ক্রমণঃ 
ছিন্ন ও গ্য় «পু হইগা থাকে । কদাচিৎ উহা সমগ্র গো 
দ্বারকে আবৃত করিয়| অবস্থিত ৭1০৯, তখন উহা খতুশো।ণি হ 
আব রুদ্ধ করিয়। দেয়। ইশার 

রক্ত সঞ্চয় হয় এবং দার ঘোনিশুল জন্মিন্না থাকে । 

যোনিদ্বারের অভ্যন্তরে উভয়দিকে যোনিদ্বারিক নামক 
গ্রন্থিদ্ধণ গুপ্তভাবে অধস্থিত। উহাব। স্থক্মুখ আোতোদর 

বার পিছ্ছেল উপস্সেহ আব করিয়। থকে। কোন কোন 

আচার্ধা এই উপন্নেহকে রী শুক্র”* বলিয়। নির্দেশ করেন। 
(৬) মুত্রপ্রসেকদ্ধার (111760 ) - ভগালিন্দ 

প্রসঙ্গে ইহার বিষগ্ন বিশেবভাবে লিখিত হইয়াছে । 

(৭) ভগাঞ্জলিক। ভগণ্থারের 
নিম্নসীমার অঞ্জলিবত ত্বক ও কলাময় ভগাবয়বের নাম । উহা 

মুলাধারপীঠের সম্মুখ সীমায় অবস্থিত। প্রসবকালে বিশেষ 

ধাবধানতা অবলঘন না করিলে উহ] প্রায়ই মূলগীঃ সহ 
এ 5 

ফলে 

(10210180600 ) 

আরুক্েদে ২ উক্ত হইয়াছে যোধিতোইপি অ্রবস্ত্যেব শুক্রং পুংসাং সমাগমে | 
চিন্ত্যতে ॥* ( বৃদ্ধবাগ্ভট ) 

দোনিমার্দে 

৮ শপ শাশীশিশীশীো্পীট পদ পিপ্পিশ্পিটা 

বিদীর্ণ হইয়। থাকে । গ্রস্থতিতন্ববিদ্গণ উহাকে 'মূলাব্দরণ' 
(1২619810 ০1 1১001060110) ) নামে অভিহিত করেন। 

এইরূপ মূলাবদরণের ফলে কষ্টকর যোনিব্যাপদ্ রোগ জন্মিয়] 
থাকে। 

অন্তভগ । 
অভ্তর্ভগ ল। আোন্নিস্মার্গ (৬ 

__ অন্তর্ভগ বা ঘোনিমার্গ ভগদ্বার হইতে গর্ভাশর পর্য্যন্ত 

বকুভাবে প্রন্নুত এবং বস্তি ও গুদগ্বারের মধ্যে অবস্থিত। 

উহার 'মপর নাম অপভ্যপথ। সম্মুখ গ্রাচীরান্ুক্রমে উহা 

চার অঙ্গুল দীর্ঘ কিন্তু পশ্চিম প্রাচীরান্থুরুমে উহার দীর্ঘত। 

পাচ ছয অন্ুল। উহার প্রাচীর নিরত সম্কুচিতাবন্থায় থাকে, 

এজন্য উহ] স্বভাবতঃ রুদ্ধপগ্রায় গাকিলেও প্রয়োজন কালে 

'অর্থাৎ সহবাস-প্রসবাধির সমর উভা যথেষ্ট বিশ্াবিত হইতে 

পারে। উহব উদ্ধ প্রান্ত জবাযুগ্রীব। বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। 

অন্ত আশয়ের সহিত যোনির সম্বন্ধ এইরূপ 1-- 
সুখে যোনিমার্গের পুরঃগ্রাচীর দ্বারা ব্যখহিত বন্তিমূল 

17011065701) 

ও আুবপ্রমেক। পশ্চাতে_পশ্চিম প্রাচীব দ্বাব| ব্যবহিত 
গুদনলিকা এবং উদধ্য| কণ। নিন্সিত বোনিঞুদাস্তরীণ 
গ্ণাপু9॥ উ৬গ পার্খে পাগপ্রাচীর ব্যবহিত পাদুধারণী 
পেশীদয় (১২৫ চিত্র) 

যোনিমারর প্রাচীর অভান্তব ভাগে তনুখেয়্স্ারিণী কলা 

দ্বার আবৃত ও স্বতন্র পেশীতগ্ক নিদ্মিত। উক্ত কলার 
স্বাভাবিক সংকোচকালে যোনিমার্গ অনুপ্রস্থভাবে অস্ুবীয়ের 
যায় বিস্াপ্ত বলিরাজি দ্বার! অঞ্ষিত হইয়া থাকে । উহা সম্মুখে 

ও পশ্চাতে মধ্য রেখায় সেবনী চিহ্ন দ্বারা অভিব্যক্ত | 

যোনিদ্বারের উও্র়দিকে যোনিসংকোচশী পেখাদয় অবস্থিত । 

যোনিপোষণ--'অধিশ্রোণিকা' ধমনীর অনুযোনিকার 
শবাখাদ্য় এবং গুদোপস্থিকা ধমনীর স্থক্ষ্ম প্রশাখ! সমূহ দ্বার। 

যোনির পোষণ হইয়া থাকে । 

গাতাশয় | 
গভ্ভাশ্শন্্ (06:59 )--অধোমুখ ক্ষুদ্র অলাবু 

(লাউ ) ফলের বা অধোদুখ কলসের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট 
হু, রক টি শিপন পেশ পপ ৩ পপ পাস পাল পাপ ৬০০ পপ চর পর ক শি ক সপ শপাশিসস্ল ৮  পালপ 

ন তদ্ গর্ভন্ত কিঞ্চিত করোতীতি ন 
অর্থাৎ পুরুবসঙ্গমে ভ্্রীজাতিরও গুক্রজাব হয়, কিন্ত এ শুক্র গর্ভের পক্ষে উপকারী নহে। 



আশয়-পরিচর | 

স্থল পেশী নিম্মিত আশয় বা কোষ। উহার নিম্নভাগ ব! 
মুখ যোনিমার্গের উর্ধমুখের সহিত সংযুক্ত । উহার 

আয়তন স্বভাবতঃ নিজের মুষ্টিমাত্র অর্থাৎ হাতের মুঠার স্তায়। 

গভিণী স্ত্রীর গর্ভের আয়তন অনুসারে উহার আয়তন বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে । বর্ণনার সুবিধার জন্য গর্ভীশয়েব তিনটা 
ংশ কল্পিত হয় । যথা-_ মুখ, গ্রীব। ও শবীর । প্রত্যেকের 

বিষয় পৃথক ভাবে লিখিত হইতেছে । 

গক্ডাম্ণসঅন্মুখ _গর্ভাশম়ের নিয়প্রান্ত বা মুখ যোনি- 
মার্গের শিখর দেশে লম্বমান। উহাতে বাহা গর্ভছিদ্্ 
(99 01611136601] ) নামক একটী ছিদ্র আছে, 

উহাই গর্ভাশয়ের দ্বার। উহা নিয়ত সংকুচিত থাকে কিন্তু 
প্রসব কালে প্রক্নোজনান্ুরূপ এবং আত্তবকালে গভাধানের 

জন্তা ষোড়শ দিন পর্যন্ত অল্প পরিমাণে বিশ্কারিত হয়| 

[ ১৫৪ 

৭১ 

কখনও কখনও খতৃকালে উহা! যথোচিত বিস্কারিত 
না হইলে রজঃপ্রবাহ সম্যক প্রবৃত্ত হয় না, তখন "বাঁধক” বা 
রজঃকৃচ্ছ ও রজংশুল রোগ (1)5817100111705) হয় । 

গর্ডাম্পক্সগ্রীবা (00:%1) -_ গর্ভীশয়ের মুখ 
ও শরীরের মধ্যে অবস্থিত ছুই অঙ্গুল পরিমাণ সংকুচিত 
অংশের নাম গর্ভাশয়-গ্ীব। । উহার প্রাচীরের সুলতা 
এক অঙ্গুলের চতুর্থাংশ মাত্র । উহার অন্ত-স্থিত মার্গ ক্র 
পটোলের ম্যায় আরুতি বিশিষ্ট এবং রজঃকাল ব্যতীত অন্ত 

সময়ে শ্নেম্স।লিকা দ্বারা অবরুদ্ধ । এই মার্গ বা ছিদ্র- 
পথের নাম- গ্রাবাসরণি (00:51051 08091) | 

গভ্ডাশয্স-স্পল্লরীক্ (13051891৮06 [066089)- 

গর্ভাশদের শরীর অলাবু ( লাউ ) ফলের স্থল ভাগের ন্যায় 

আরত। ম্বাভাপিক অবস্তাঁয় উহার অভ্যন্তরে ত্রিকোণাকার 

চিত্র ] 

গভাশয়, বীজাধার ও বীজবাহিনী। 
বীজবাহিনী 

পক্ষবন্ধনী 

রণ 

যোনিমার্গ 

[ ১/১--বী'জবাহিনীঘয়ের পুম্পিত প্রান্তদয়। 

গর্ভতুম্ষী বীজাধাববন্ধনী 
বীজাধার _ 

বীঙ্জবাহিনী 

বীজকুলা। 
গর্ভাশয়মুখ 

বাহ্ গর্ভছিদ্র 
যোনিমার্গের প্রাচীরিক! 
(বিদারণ করিয়। দশিত ) 
যোনিমার্গের বলিসমূহ 

» চিন্তিত স্থান গর্ভাশয়-গ্রীবা | ] 



২৭২ 

মবকাশ ব! শূন্যস্থান দৃষ্ট হইয়। থাকে (১৫৫ চিত্র)। উক্ত 
ত্রিকোণের উর্দস্থিত কোণদ্বয় বীজজ্রোতোদ্ধয়ের সহিত 
সংযুক্ত । নিয়ের কোণ গর্ভাশয়ের গ্রীবাসরণির অন্ুবন্ধী। 

নিয্নকোণস্থ ছিদ্র আত্যন্তর গর্ভছিদ্রে (1007221 09) 
নামে অভিহিত। গঞ্ভাশয়ের প্রাচীর এই অংশেই স্থলতম 
(প্রায় অর্ধান্ুল স্থল )। গর্ভাশরের গোলাকার শিখরদেশ 
গর্ভতুন্ধী (1812005 [0১1 ) নামে অভিহিত । 

বস্তি ও গুদনলিকার অস্তরাঁলে গর্ভাশয় অবস্থিত এবং 

আটটা বন্ধনী দ্বারা ষথাস্থানে সুরক্ষিত । উপর্য্যা কল! ইহার 
গ্রীবার চতুন্দিকে সংলগ্ন ও দ্বিগুণীভূত হইয়! সমগ্র গর্ভাশয়কে 
আবৃত করে। উহার স্তরদ্ধয়ের অন্তরালে _- সম্মুখে 

বিস্তিগর্ভীশয়ান্তরীয়' এবং পশ্চাতে “যোনিগুদান্তরীয়” নামক 
দুইটা স্থালীপুট রচিত হইয়া থাকে । 

বন্ধনিক! __ গর্ভাশয়ের বন্ধনিকা আটটা; তন্মধ্যে 
একটী অগ্রিমা, একটা পশ্চিমা, দুইটী পক্ষবন্ধনী, দুইটা 
রজ্জুবন্ধনিকা এবং ছুইটা ত্রিক-গর্ভাশয়িকা নামে প্রসিদ্ধ । 

আমুর্বেদ-সংহিতা | 

অগ্রিম ও পশ্চিম! বন্ধনিক1 উদর্ধ্যা কলার ছিগুণী- 
ভাবে রচিত এবং পূর্বোক্ত স্থালীপুটদয়ের যথাক্রমে অগ্রিম ও 
পশ্চিম অংশ স্বরূপ । 

পক্ষবন্ধনীদ্বয় (731020 15169179108 ) --- পক্ষ- 

বন্ধনীদ্ধয় গর্ভাশয়ের উভয় পার্খে পক্ষের স্তায় বিস্তারিত 

হইয়। সংবদ্ধ (১৫৪ চিত্র)। উহারা মধ্যপ্রাচীরের স্ভায় 

অবস্থিত থাকিয়! বস্তিগুহাকে অগ্রিম ও পশ্চিম--ছুই অংশে 

বিভক্ত করিয়া থাকে । সিরা-ধমনীজাল দ্বারা আচ্ছাদিত 

উদর্ধ্যা কলার দ্বিগুণীভাব হওয়ায় উহার! নির্মিত হইয়াছে। 
প্রত্যেক পক্ষবন্ধনীর কলানির্্িত স্তরদ্ধয়ের অন্তরালে বীজ- 

শরে!তোদয়, প্রবন্ধনীযুক্ত বীজাধারদ্বয়, রজ্জুবন্ধনিকাদ্বয় 
এবং নাড়ী, সিরা, ধমনী ও রসায়নী সমূহের জালক দৃষ্ট 

হইয়া থাকে। 

রজ্জ্ববন্ধনিকাদ্ধয় ( 1২০5170 15189176019 )-- 

রজ্জুর ন্তাম আক্কৃতি বিশিষ্ট পাঁচ ছয় অস্কুল দীর্ঘ দুইটা 

[ ১৫৫ চিত্র ] 
এর 

গভাশয়ের অভ্যন্তর | 

অনুলম্বভাবে ছেদন করিয়। দেখান হইয়াছে। ) 
গভাশয়শিখর 

৬ 

৭ জা? 
/ 

৬ 
টোল 
812) 
8৫67 সতত ৩৩৩ আও শি 

অপত্যপথ 
'১১ বীজবাহিনী-দ্বার ২২ গর্ভাশয়-প্রাচীর। ৩। গর্ভাশয়ের অভ্ান্তর । ৪1 

৫।| গ্রীবাসরণি। ৬। বান গর্ভ ছিদ্র। ৭। যোনি প্রাচীরিকা। 

আত্যত্তর গর্ভ ছিদ্র 



আশয়-পরিচয়। 

বন্ধনিকা। উহার| গর্ভাশয়-শরীরের পার্খকোণদ্বন হইতে 

সম্মুখ দিকে তির্ধ্যগ্ ভাবে প্রস্থত ও পরে বংক্ষণ-মুরঙ্গায় 

প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গর্ভব্যাক্কতিবিদ্- 
গণের মতে উহাদের সহিত বৃষণবন্ধনীর বিশেষ সাদৃশ্ত 
আছে। 

ত্রিকগর্ভীশয়িকা-বন্ধনীদ্বয় 
[12011001115 )--গর্ভাশয়ের ঢুইটী ক্ষুদ্রাকার বন্ধনিক।। 

উহারা গর্ভশয়ের পার্খকোণদ্য় হইতে উৎপন্ন হইয়। 

পশ্চার্দিকে ধনুকের স্তায় বক্রাকারে প্রস্থত এবং ত্রিকাস্থির 

উভয় পারে সম্বন্ধ । 

(১2010-10] 671176 

পুর্ণ্বোস্ত আটটা পেশী-্নাযুতস্তবহুল বন্ধনিক। গভীাশয়কে 

সম্যগ্ ভাবে বন্ধন কবিখ। সকল অবস্থাতেই খথাস্ানে ধাবণ 

করিয়া রাখে। 

বীজাধার ও বীজবাহিনী । 
জাপান লা লীজক্কোন্স (00471৩৯)-- 

গঞ্গশয়ের উভয় পারে অবস্থিত ছুইটা চটকাগু-সদৃশ গ্রন্থি । 

উহারা পশ্গবদ্ধনীব ছুই স্তবেব মধ্য গভাশয়ের বাহিরে উভগ় 

ত্ণও 

পার্খে তির্যাগ্ ভাবে অবস্থিত । উহাদের প্রত্যেকের দুইটা 

করির! প্রান্ত--একটা অন্তরভিমুখ ও অপরটী বহিরভিমুখ | 
তন্মধ্যে প্রত্যেক অন্তরভিমুখ প্রাস্ত গর্ভীশয়ের অভিমুখে 

অবস্থিত, ইহা ছুই তিন অঙ্গুল মাত্র দীর্ঘ রজ্জুসদৃশ হরস্ব-প্রবন্ধনী 

দ্বারা গর্ভাশষের সহিত সম্বদ্ধ -- উক্ত প্রবন্ধনীর নাম 
বীজাপার-বন্ধনিক! (718251770055 01 0106 0৮1 )। 

আর উহার বহিরভিমুখ বা পাশ্বাভিমুখ প্রান্ত বীজার্ডব 
প্রবহনের উপষোগী সক্ষম কুল্যা ( নালা) সহ সংযুক্ত, উক্ত 
কুল্যার নাম বীজকুল্য। (0%27120 171101)012) | বাজ. 

কুল্যার অপর প্রান্ত বীজবাহিনীর পুম্পিত প্রান্ত (0900 
£১1)0011710006) সহ সন্বদ্ধ | 

বীজাপারের নিম্মাণ এইরূপ ।-- 
প্রত্যেক বীজাধার শুক্ম জালাকার ন্নামুবস্তর অভ্যন্তরে 

স্ুবক্ষিত বালুকণাসদৃশ হুঙ্গ স্ত্রীবীজ (09৮10) সমূহ দ্বারা 
নির্মিত । উক্ত বাজকণাগুলি স্থক্স সিরা-ধমনী-জালক-পরিবৃত 

তলুকলাময় পুটিক মধ্যে বর্তমান । শুঙ্গা্ণিগণ বলেন যে এক 
একটা বীজাপারে প্রার সন্তর হাদ্ার বীজ থাকে, এ সকল 
বীজ যৌবনের প্রারস্তে ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে । বীজসমূহ 

[ ১৫৬ চিত্র ] 

বীজাধারের সন্দম নির্মাণ 
১ এ 

[ ১১/১1১।১--বীজসমূহের বাল্যাবস্থা। ২২ -উহাঁদের পুটকের মধ্যে পৃথগ্ভৃত মধ্যাবস্থা । 

৩/৩- -উহাদের পরিণতাবস্থা । ৪--বীজকিণপুটক (শুষ্কাবশিষ্ট পরিণতি)। ৫-_বীজনি্মকৃত বিদারণ । ] 
৯৫ 



২৭8 

যথেষ্ট পুিণাভ করিলে মাসে মাসে শীজাধারের গাঞ্জ স্ফুটিত 

করিয়া নির্গত হয়, তখন বহিনিক্ষিপ্ত বীজগুলি বীলকুল্যামার্গে 

চালিত হইয়া বীজবাহিনীদ্ঘয়ের পুষ্পিত মুখেব নিকটে 'আসে 

এবং বীজবাহিনী-পথে আহত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। 

প্রত্যেক বীজকে।ষে বীজনির্গমের পরে অবশিই্ই যে সকল 

পুটক দেখ। যার, উহাদিগকে বীজ-কিণপুটক (060)11)5 

বীজাধার গানেও বীজনির্গমক্কত 

বিগাবণ চিহ্ন সমূহ দৃষ্ট তইয়। থাকে । 

বীজব্বাহিনী বা লীজজ্ক্রোত (0৬7. 
00005 91 1520110)1)8চ0001)05 0৮ 0 (01106 101)05 ) 

ছুইটী বীজবাহিনাী ব| বীজমোত গাশদেব উভয় পার্খ- 

কোণ হইতে বানুদ্য়েয নার উভয় দিকে প্রসারিত স্বতন্পেণী- 

তন্তব্ছল ছইটী নপিক1 (১৫৪ চিএ)। উহ।দিগেব বহঠিঃ- 

1/11601110 ) বলে। 

পরান্তদবর প্রস্নুটিত কুম্মাগুপুষ্প সদৃশ, উহার! পুষ্পিত- 
অভিহিত। 

| ১৫৭ চিত্র] 

স্তনাভ্যন্তরস্থ ছুপ্ধগ্রন্থি ও ছুপ্ধবাহি আোতঃসমূহ। 
€গ্গ্রন্থি 

প্রাস্ত (1111101)11660151005) নামে 

ছু ১-_ছুগ্ধহারিণীর “কলসিকা+ ভাগ । দু ২--উহার চরম ভাগ। 

নমাধুর্কবেদ-সংহিতা । 

মাসে মাসে নীজাধাবগা্জ ফাটিয়। বিনির্গত স্বীবীজ সমূহকে 
উল্তারাই গ্রহণ করিয়। থাকে । 

বীজবাহিনীদয়ের মধ্যস্থ আত কুশ-নলিকা-প্রবেশযোগ্য। 
উহাদের মথ গর্ভাশর়ের উভয় পার্ধকোণে উন্মুক্ত হইয়া! থাকে। 

সতনদয়। 

শ৯ম ব। চি (419.0010721% 01125100801 1316509) 

_ শ্ীলোকের বক্ষে অবস্থিত দৃপ্ধনিন্নীপক গ্রন্থিসংঘাত। 
এাজনন যগ্থের সহিত উহাদিগের 'অতি ঘনিষ্ঠ ও অচিস্ত্য সম্বন্ধ 
আছে। স্তনদ্য় যৌবনে বিল্বফলার্ধের সায় আকুতিবিশিষ্ট 

হইর। থাকে কিন্ত শৈশবে পুরুষের স্তন হইতে ভ্ত্রীলোকের 

স্তনের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিশোর বয়স হইতে 

স্তনদয় ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইর! যৌবনে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

পরিণত বরে অথব! অকাপ-বাদ্ধীক্যে উহার ক্রমশঃ শুক হইর 

মেদঃসংযুক্ত বা শুষপ্রার ত্বক মাত্রে পর্যবসিত হয়। 

দুপ্ধহারিণী 

ত্বক ও মেপোধরা কল। 

সম্- গ্রন্থির আধারভূত ঙ্গাযুজাল রচিত কোটর । 



আশয়-পরিচয়। 

্তনদ্য় সম্যক পরিণত হইলে ত্বক ও মেদোবহুল কল! 

দ্বারা পরিবৃত ও নাঁতিকঠিন গ্রন্থিসংঘাতময় হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক স্তনে ষোল বা আঠারোটা করিয়। ছুদ্ধোংপাদক 

গ্রন্থি থাকে। এক একটা গ্রন্থি হইতে অনেক দুপ্ধহারিণী 

([0,00100:05 0৮09 ) প্রণালী উৎপন্ন হয়। উহারা 

পরস্পর মিলিত ও শেষে ক্ষুদ্র কলসীর সভায় বিস্ষারিত 

হইয়া চুটুককে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে পরস্পর মিলিত 

হইয়। থাকে । উহাদের সুক্ষ মুখগুণি চুঢকে উনুক্ত হইয়া 

থাকে। দুগ্ধহারিধগুলির ফাকে ফাকে সিরা-ধমনীজাল- 

৭৫ 

পরিবৃত অনেক গগাযুময় প্রাচীরিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে । উহার 

সর্বাবরণভূত স্নায়ুকোষ হইতে উৎপয় হইয়া স্তনের 

ভিতরে প্রত হইয়াছে। 

ুডুক (1311121০)--ছগ্ধবাহি আোতঃ সমূহের মুখ সমপ্ি- 

ুক্ত গ্ামুতন্ব-বহুল স্তনশিখরের নাম চূুক। উহার আবরণ 

বক স্বভাবতঃ স্তামবর্ণ বা তামবর্ণ হইয়া থাকে। গভিমীদিগের 

চুক বিশেষতঃ কৃষ্ণমগুলযুক্ত হইয়া! থাকে। উহা ফাটিয়া 

গেলে প্রহ্ুতিদিগের স্তনবিদ্রধি রোগ জন্মিয়! থাকে । 

আন্মুর্বেধদ-সহহিতান্র 

আশয়খণ্ড সমাপ্ত। 
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ভর্ধহন্বাস্থি 

উত্তান 

আযুর্বেদীর 

অন্ুভ-ক্ত 

উদ্ধৃত 

কায়তন্্নকার 

উদ্ধত 

অন্ঠতুক্ঞ 

আরোগ্যে 

তদান্ুসারী 

আচাধ্য 

জ্ঞন 

পর্য্যস্ত 

ক্ষত্রকূল 

আর্্যাবর্ত 

দাক্ষিণাপথের 

আর্যুগের 

পর্য্যন্ত 

চিকিৎসায় 

লেখ 

নিঘণ্ট 

শাঙ্গধর 

হইয়াছল 

হাইডোপ্যাথি 

শুদ্ধ 

৫ম অধ্যায় 

ইহকালে 
উদ্ধাম্বস্থি 

উত্তান 

আমুর্ক্বেদীয় 

অস্তভু-ক্ত 

উদ্ধৃত 

কায়তন্ত্রকার 
উদ্ধৃত 

অন্ততূক্ত 

আরোগ্য 

তদন্থসারী 
আচার্য 

জন 

পর্যস্ত 

ক্ষত্রকুল 
আর্ম্যাবর্ত 

দক্ষিণাপথের 

আর্ধযুগের 

পর্ধ্যস্ত 

চিকিৎসার 

লেখা 

নিট, 

শাঙ্গ ধর 

হইয়াছিল 
হাইড্রোপ্যাথি 



55১ 

১১ 

৪8৪8 

৪ ৬ 

ঠ$ 

৪৭ 

৫০ 

৫. 

চে 

৫৪ 

৫৫ 

59 

৫৬ 

৬৮ // ৮৮ 4 

/ 

44 

২ ৮ ৬৮ ৮৮৮৬৮৮74৬৮৬ ২৮ 4 4/ ৬/ 

পংক্তি 

৪ 

্ 

(দক্ষিণে) 
ও) ও 

৩১৬ 

১9 

১ 

৪ 

১৭ 

৩ 

১৮ 

ন্ট 

৩0৩ 

৪৩০ 

৫ 

৬৩ 

১. 

৩ 

১৫ 

১৭ 

৮০৯ 

১5 

১৬ 

১৭. 

অশুদ। 

নপুংসকমৃতার্ণব 

বন্বেনগরে কর্তৃক 

জাম্বস্থি 

বদলোক 

৬ অধ্যায় 

মেম্বেন 

কাচ 

অক্কাশয় 

শরীবাভ্যরস্থ 
অঃশতঃ 

নাচের 

ধূমনা! 

শরারের 

আত্তঃসাম। 

আস্থ 

কঙ্চশির 

মণ 

গেড়োলি 

পাস্ 

উদ্ধপ্রাস্ত 

মণ্ড 

বর্তলাকার 

উদ্ধপ্রাস্তপ্ল 

বহছিমণ্রিক। 

স্থুল 

উদ্ধসামাভৃত 
শ্রেণিগবাক্ষের 

.. বক্রাকার 

পশুকান্ষক 

উপপশুকা 

টগ্রবয়ক 

অব্বদের 

পঙ্জকা 

শু 

নপুংসকাম্ৃতার্ণব 

বন্বেনগরে 

জান্বস্টি 

বেদ লোক 

€ অধ্যায় 

মেম্বেন্ 

কাচা 

পক্কাশয় 

শরীরাভ্যস্তরস্থ 
ংশতঃ 

নীচের 

ধমনী 

শরীরের 

অস্তঃসীম। 

অস্থি 

কুর্চশির 

মুও 

গোড়ালি 

প্রাজ্ঞ 

ডর্দধ প্রস্থ 

মুড 

বর্তলাকার 

উদ্ধপ্রান্ত স্কুল 

বহির্মণিকা। 

স্থল 

উর্ধাসীমাতৃত 

[শ্াণিগবাক্ষের 

বক্রাকার 

পশু কাক্ষক 

উপপশু ক! 
ট্রবেয়ক 

অর্ধ,দের 

পশু“কা 
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(উপরে) 

€ 

(বামে) 

১ 

ঞ 

(বামে) 

(দক্ষিণে) 

চা 

১৭ 

১শ 

৯ ৭.০১৩-১ ৫ 

১ 

(বামে) 

শী ১২১ ৫-১৮ 

উ ও) 

মে. 

(বামে) 

অশুদ্ধ 

শির-সম্পুট 

সন্ধে। 

প্ীর্থকাখ্য 

নহিত 

সন্ধযর্বব্দ 

নিম্মণ 

সন্ধ্যর্বদের 

ংশকুটের 
ধননী 

ক্ণাস্তদ্বার 

সম্পরট 

ডদ্ধদ্দিকের 

উদ্ধতল 

তৈকোণকটক 

স্যুয্নাশা 
উদ্ধতল 

উদ্ধতলের 

নাড়ীয় 

নেত্রকুটের 

ডদ্ধভাগ 

এব: 

জতুকাস্থি 

অর্ষিকোরট 

শামক সীরিকা 

স্চিকণ 

উদ্ধ 

লঘী ও গুব্ব। 

ভর্দ 
স্যক্কনী 

ভর্দধ 

নাড়ীপরাখ 

শুদ্ধ 

শির£সম্পুট 
সন্ধেয় 

দীঘিকাখ্য 
সহিত 

সম্ধ্যর্্ব,দ 

নিশ্ম্মাণ 

সন্ধযর্ববদের 

অশ্মকুটের 

ধমনী 
কর্ণীস্তদ্বণর 

সম্পুট 

ডদ্ধদিকের 

উদ্ধাতল 

ভ্রিকোণকণ্টক 

ুযুস্নাশীর্ষ 
উদ্ধতল 

উর্ধাতলের 

নাড়ীর 

নেত্রকৃটের 
উদ্ধভাঁগ 

এখং 

জভুকান্ছি 

অক্ষিকোটবর 

সীরিক1 নামক 

স্থচিক্কণ 

ডদ্ধা 

লম্বী ও গুব্বা 
উদ্দধ 

স্ক্কণী 
উর্ধধ 

নাড়ীপিখা 
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২১-২৪ ৩৩ 

১৮ 

৩ 

১৮ 
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৬৬ 
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৩৩ 
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ভা্টদ্ব। 

পেশ 
করোটিপাঠ 

উদ্ধা 

ইহুটা 

জতুকাদ্বার 

হল্মক 

শিরো'গাধ 

উদ্ধগ। 

সম্মুখে 

ভদ্ধদিকে 

চাঁবটা 

গ্রাবাকে 

কুকুন্দদ্বাব 

?আণিগবাক্ষিণ। 

অংসফললক 

কুর্পরসঙ্গি, 

কুপরকুটের 
উদ্ধ 

মিণবঙ্গসন্্িং 

করকুচ্চাস্তরীয় 

প্রত্যেকটাকে, 

উদ্ছে। 

উদ্ধধ 

2৯ 19190170570815 

পেশা 

পেশা 

একাশা 

সম্মখ 
সুখভূমিকষ্টিক 

শুদ্ধ 

পেশী 

করোটিপীঠ 

উদ্ধ 

2ইটা 
উদ্ধ 

উদ্ধহানব্যা 
উদ্ধ 

উদ্ধৃতম 

তুকাদার 
শ্রেষক 

শিরোগ্ীব 

ভদ্ধাগ। 

সম্মথ 

উদ্ধপিকে 

চারিটা 

গ্রীবাকে 

কুকুন্দরদার 

০আতণিগবাক্ষিণী 

'আংসফলক 

কুর্পরসন্ধি 

বুর্পরকৃটের 

দ্ধ 

মণিবন্ধসর্ধি 

করকুচ্চান্তরীব 

পরতোক্টীতে 
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১৬০ 

৪ 

২৩) 

১৪ 

(বামে) 

২৩. 

(উপরে) 

(দক্ষিণে) 

(দক্ষিণে) 

অশুদ্ধ 

অবটুকণ্ঠিক 

উরঃকর্ণমুলিক 

পশুকাকর্ষণী 

বহিরছে 

উপপশুক। 

স্বরষন্ধকে 

নতম্ব 

স্বপাশ্বস্থ 
বাহুশাখ। 

পেঞ্লগ্ডি 

বাহবজ্ণীয় 

পশ্চাদ দ্ধ 

দক্ষিণ 

লঙ্ী 
সমুহ 

কশুরা। 

কুপরস্ত 

সন্ষিতে 

অএঞপবিবক 
গকোষ্টখরিয। 

বাহাব্বদ 

প্রসারণ । 

পরকোষ্ঠাধরিয়। 

বর্তণক 

শুকৃগন্থিক। 

21)1)91707518515 

পেশ! 

পেশা! 

ডদ্ধ 

কঞ্চুকাকর 

দীর্ঘয়ামার 

উরু 

উরুদণ্ডিকা। 

শুদ্ধ 

অবটুকশ্ঠিক। 

উরঃকর্ণমুূলিকা। 

পশু কাকর্ষণী 

বহিরঞ্ধে 

উপপশু কক 

স্বরযস্্রকে 

নিতম্ব 

প্বপাশ্শস্থ 
বছ শাখা 

পেশাগুলি 

বভিবজ্ম-ণীয় 

পশ্চাদদ, 

দক্ষিণ। 

শী 
সমুহ 

ক'ওর। 

কুপরাস্ত 

সন্ধষিকে 

অগএ্াপধিবকা। 
একোষ্ভাধবীন| 

বাহার ৪ 

প্রসারণী 

'পকোঠাধলীম। 

বন্তলক 

স্বগস্ভিবা 

[910156৮0০১০ 

পেশা 

পেশী 

ভদ্ধ 
কঞ্চ৯কাকার 

দীর্ঘয়ামার 
উরু 

উরুদণ্ডিক। 
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পরান 

চট 

৯ 

১১ 

৩৪ 

১৬ 

১৬ 

২৪ 

১৪ 

চয় 

পরু পুষ্ঠে 

উহ! 

সাহত 

হদযাদ্থে 

পল্ষাশয় 

নি্নাদ্ধ 

দক্ষিণাদ্ধ 

বামাদ্ধ 

সনুখস্থ 

সন্মথ 
চক্রের 

বহিদেশেব 

স্বরষন্প 

৬7:6১] 101 

চিবুকাধরীকা। 

মধ্যচুগ। 

ব্রিধাবকন্ধিক। 

ত্রিধারকন্ধেব 

সাংযোজক 

বচসার 

গাবার 

. আবাব 

উত্তবা, 

অনুধয়িল্নক। 

ধপ্সিননক 

অস্তশ্রবণীয় স্থানবিশেষ্জে 

স্বাস্তক 

উরঃ বক্ষঃস্থলে 

শুদ্ধ 

উহার 

উদ্ভৃত 

নামী 

উহার 

পেশীপরিচষ 

পর্ববপুষ্ঠে 

উহ 

সহিত 

হদয়াঞ্ছে। 

পক্কাশয় 

নিক্সাদ্ধী 

দক্ষিণা দ্ধ 

বাঁমাদ্ধ 

সন্মুখস্থ 
সম্মুখ 
যন্ত্রের 

বহির্দেশের 

স্বরযন্ত্ 

(21010 

চিবুকাধরিক। 

মধ্যান্গা 

ত্রিধারকন্দিকা। 

ত্রিধারকন্দের 

ংযোজনী 

রচনার 

গ্রীবার 

আবার 

উত্তরা 

অন্থধন্মি্গক! 
ধন্মিল্লক 

অবণেক্ছিয়ের অভ্যস্তরভাগ 

্বস্ভিক 

বক্ষঃস্থলে 
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৮ 

৮*১৬ 

১৩ 

৮, 

২৫ 

১০ 

৩৬-৩১ 

১২৭-২ ৫ 

৩৭. 

১০৯-২৪ 

৯৩৬ 

পু ১৪ 

অশুদ্ধ 

গওমর্য্যা 

ওঁদর্য্য। 

অধিবৃক্ষিনী 

সম্ভত 

অধিবুক্কিনী 

মহাধমন। 

1101৮ 

আভ্যস্তরী 
৯11৮ 

4৯1710৮% 

আভ্যস্তর! 

ওর্বব। 

ওদর্ধ্য। 

মহাঁজানূকা। 

110110 

স্ুল 

স্থল 

সিরগুলি 

১০51৩] 

নামী 

৬1105 

যাবতায় 

মেলনী । 

ধমনী সমূহে 

দুইটাই 
ওদর্ধ্য। 

অধিবৃক্কিনী 
সম্মুখখে 

অধিবৃক্ষিনী 
ভদ্ধামুখী 

সিরাবলী 

আভ্যস্তর কশেরুর 

রসকুল্য। 

অধিবুক্কিণী 

সম্ভূত 

অধিবুক্কিণী 

মহাধমনী 

41665 

আভ্যন্তরী 
4৯7021% 

/81100৮৮ 

আভ্যন্তরী 

ওব্বী 
উদর্্য। 

মহাজান্ুকা। 

17৬1 ০01218 

9 
স্কুল 

সিরাগুলি 

১০, 211051 

নামী 
৩1115 

যাবতীয় 

মেলনী বলে। 

ধমনী 

ছইটা 
উদর্ধয 

অধিবৃক্কিণী 

সম্মুখকে 
অধিবৃক্কিণী 

ভদ্ধমুখী 
সিরাবলীর 

আভ্যস্তর কশেরুকার 

রসকুল্যা 
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৩-৪ 
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১০১ 

৩৩) 

১ 

ই 

১৫ 

১৩৬ 

২০ 

১৬ 

২১ 

৯৩ 

এত 

অশুদ্ধ 

অভাব হু 

কটিমুলিক। 
বর্ণনীয়া 

কতগুলি 

কতগুলি 

কতগুলি 

সমুূত 
কৃপরোস্তরোক 

সাতটা 

রসাযণী 

রসায়ণ 

কতগুলি 

উদ্ভুত 

ওদর্া 

কতগুলি 

মধ্যে বর্ণনার 

জঅঘনোদের 

কতগুলি 

অভিগ্লীহিক 

রসগ্র তে 

অধিক্লোমক 

পশডক। 
15101196015 

27101510615 

উদ্ধমুখী 

11)01-101 

সকল 
উরোগ্রৈবেয়কী 

ক্ষুদ্রান্ত্রে 
জিহ্বাঁধরম্ব 

হইয় 
বুক 

ন্ুল 

টি 

শুদ্ধ 

অভাব হয়। 

কটিসুলিক। 
বর্ণনীয় 

কতকগুলি 

কতকগুলি 

কতকগুলি 

সমুস্তৃত 

কুর্পরোস্তরিক 
সাতটা । 

রসায়নী 

রসায়ন 

কতকগুলি 

উদ্ভৃত 
উদর্য্য 

কন্তকঞ্জলি 

বর্ণনার 

জঘনোদরে 

কতকগুলি 

অভিপ্লীহিক 
রূসগ্রন্থিতে 

অধিক্লোমক 

পশ্ক1 

[57015101125 

12107106015 

উদ্ধমুখী 

১111)01101 [₹617555 

সমৃহ 
উরোধ্বটুকা 

ক্ুদ্রান্ত্রের 

জিহ্বাধরীয় 

হইয়াছে 
বুক 

স্তল 
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পিত্তকোষঃ 

বুক্ধ 

ঘধিবুক 

যথাক্রমে 
চরম দ্বার! 

বুক্কলিন্দ 

ভগশিশ্নকাগ্র 

গভাশয়মুখ 

গ্রাবাসরশি 

শুদ্ধ 
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আয়ুর্বেদ সংহিতা .প্লন্থমালা 

নারীর গৰিচয় 
[ সহাম্তহাশাম্যান্স ুল্বিল্লাজ জ্ীগঞ্পন্নাহ্থ জেন্ন স্লল্লক্ত্রত্ভী, 

বিভ্যাসাগর, এম্-এ, এল্্-এম্এস্ মহাশয় প্রণীত 
“এ্রত্যন্ক স্পাল্লীল্জ্ম” গ্রান্ছের 

বাঙ্গাল] সংস্করণ ] 

স্পুক্কঘখ ৩ প্রথম জাল 

(শেষাঞ্ধ্ধ ) 

[ এ্ধক্মন্নী” সলিল, আআত্লাম্ন্নী 
এবং 

অ্লাশ্ণন্স স্নম্মুহেজ্ল মর্পননা। | ] 

১. 
প্রাণাচার্ধ্য কবিরাজ জ্রীন্ুশীলকুমার ০সন, কবিরত্র, 

এন্, এস্-সি কর্তৃক 
কলিকাতা, ২২৩ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 

০ বরন ভব ত্লান্সুতন্্ধিলে *ভ্ভল্বম্ন” হইতে 

গ্রকাশিভ | 

[ বাং সন ১৩৪৫ শাল] 
যুল্য-_ ৪ টাকা 
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আন্তঙ্ছেল তলহত্িভা | 

পুর্ষ্খশু- প্রথস ভাগ । 

-০৯8৮০৮৭৯৪ 

গারীর-গন্চিয় 
০৪৫৯০ 

অসষ্টন্ঘ অশ্যান্ত্র। 

ধমনী পরিচয়। 

সমগ্র শরীরে রদ রক্ত কিরূপে সঞ্চারিত হয়, তাহাই 

সংক্ষেপে আলোচনা কর! যাইতেছে । 

ল্লত্ভৎ_ শরীরের সারভৃত ও সকল ধাতুর পৌঁষক 

জ্রলবল রক্তবর্ণ তরল পদার্থ রক্ত নামে অভিহিত। রসই 

রেঞ্জকাথা পিত্ত' কর্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হইয়া 

থাঁকে | রক্তের পরিমাণ সমগ্র শরীরের ভারের দ্বাদশাঁংশ বা 

ত্রয়োদশাঁংশ ॥ কেহ কেহ বলেন বিংশ।ংশ। 

রক্ত পঞ্চভৃতীত্মক হইলেও প্রধানতঃ উহার উপাঁদান ছুই 

প্রকার; যথা, আপা ও পার্থিব। তন্মধ্যে আপ্য উপাদান 

জলের হ্যায় নির্মল ও তরল- উহা লদীকা (1510019) নামে 

অভিহিত। রক্ত জমিয়। গেলে লদীকা কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত 

আকার ধারণ করে এবং তখন উহা! রক্তমন্তর (১০187) নামে 

অভিহিত হয়। পার্থিব উপার্দীনে অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযো 

চক্ষু: দ্বারা তিন গ্রকার পদার্থ দেখা যায়; যথা, রক্তকণিকা 

(8 0০518018) হ্বেতকণিকা (11:35 0০070090159) 

এবং অনুচক্রিক। (81০০৫ 186616চ )1 তন্মধ্যে রক্ত 

কণিকা শুশ্দ গোলাকাঁর এবং সংখ্যায় শ্বেতকণিকার প্রায় 

পর্চ। শত গুণ। উহারাই লোহিত বর্ণের আধার । শ্বেত 

কণিকাগুলি অন্ুবীক্ষণ যগ্ের সাহীযো অতি হুল্মা তুলার 

টুকরার ন্তাঁয় দেখা যায়, কিন্তু উহাদের আকৃতি নিয়ত 

পরিবর্তনশীল। রক্তে কোন অনিষ্টকর বন্ প্রবেশ করিলে 

উহ্হার। তাহ গ্রাস করিয়া রক্তকে রক্ষা করে। অনুচক্রিকার 

সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং উহাদিগের আকাঁর অতীব 

সুক্ষ ও চ্যাপ্টা । 

হৃদয়কে কেন্্র করিয়! রক্ত ক্রমে ধমনী, জাঁলক ও সিরার 

ভিতর দিয়! অহরহঃ প্রবাহিত হইতে থাঁকে। হ্দয় দ্বারাই 

রক্ত ধমনী সমূহে বিক্ষিপ্ত হয়, ধমনী হইতে উহা! জালক সমূহে 

প্রবেশ করে, পরে জালক হইতে দর্বশরীরব্যাপী সিরা- 

সমূহ দ্বার। সংগৃহীত হইয়া! এ রক্ত পুনরায় হৃদয়ে. ফিরিয়া 
আসেন জালক হইতে রক্তের লমীকা নামক তরল ও 'দবচ্ছ 

₹শ চুয়াইয়। পড়ে রং তদ্দার! সমস্ত শরীরের ধাতু সমূহের 

পোষণ হইয়া, থাকে । 



১৫২ 

থক্মন্ী (:1067865 )-হাদধ হইতে বহিমু'খ রক্তবহ। 

প্রণালীর নাম ধমনী। জীবিতের শরীরে উহারা অরুণবর্ণ 
এবং মুতের শরীরে পাওুবর্ণ। ধমনী সকল স্থল প্রাচীরবিশিষ্ট 
এবং ঈষৎ কঠিনম্পর্শ। ধমনী সমূহে উজ্জ্বল লোহিত রক্ত 
প্রবাহিত হয়; কেবল ফুস্ফুলাভিগা ধমনী 'ও উষ্নাদের শাখা 

প্রশাখা সমূহে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয় না। 
ফুস্ফুসাভগা ধমনীগুলি সির! সমূহ দ্বারা আনীত অবিশ্তুদ্ধ 
রক্তকে বিশুদ্ধ বাযুসযোগের জন্ত শাখাপ্রশাখ। দ্বারা 

ফুস্ফুসদ্ধয়ে লইয়। যায । 

শিলা (৮০1০৪ )-স্বদাভিমুখে রক্তবহনকারিণী 
গ্রণালীর নাম দিরা । উহার! নীলাভ, পাঁতল! প্রাচীর বিশিষ্ট 

এবং কোমলম্পশ । সিরা সমূহে শ্তাঘবর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়; 

কিন্তু ফুস্ফুস হইতে আগত সিরাগুলিতে শ্তামবর্ণ রক্ত প্রবাহিত 

হয় না। উহাদের ভিতর দিয়া ফুসফুস দ্বারা বিশোধিত 

উজ্জ্বল লোভিত বর্ণ রক্ত হৃদয়াভিমুখে প্রবাহিত ভয়। 

ধমনী সমুহের নামকরণ নানাবিধ হেতু ধরিয়৷ হইয়া 

থাকে । কখন অবস্থান ভেদে, যেমন--অক্ষকাঁধরা ;) কখন 

পোষণীয় অবয়বের নামে__যেমন অনুমস্তিষ্কা ) কখন যদৃচ্ছা- 
ক্রমে-_যেমন ম্হামাতৃক।। সিরা সকলের নামকরণও এই 

প্রকারেই হইয়া থাকে। 

ধমনী ও সিরাসমূহধ তিনটা প্রাচীরিকার দ্বারা নির্দিত। 
তন্মধ্যে বাহাপ্রাচীরিকা (13280072021 0০086 0৫ 1010108, 

£১006101, ) শ্নারুন্ত্রময় নলিকাক্কৃতি--উহা অপর ছুইটা 

প্রাচীরিকাকে ধারণ করির। থাকে । মধ্য প্রাচীরিকা 
(1901৩ 000৮6 01 7:10102) 16017. ) স্বতন্ত্র পেশীতন্ত- 

নির্মিত নলিকাকৃতি এবং আকুঞ্চন প্রসারণশীল। আত্যন্তর 

প্রাচীরিকা (11100171721 092৮ 01 751010% [190110) 

পাতলা কলা দ্বার নির্ষমিত। এই কলাই আমুর্ধেদে 'রক্তধরা 
কলা' নামে অভিহিত । উঠা স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট সুশ্ম লায়ু 

স্ত্র জাল দ্বারা সংবেষ্টিত। তিনটা প্রাচীরিকার মধ্যে ধমনী 
সমূহে__বিশেষতঃ মধ্যমাক্কাতি ধমনীগুলিতে_বাহ্থা ও মধ্যমা 
প্রাচীরিক! স্থুলাকৃতি-_সির! সমূহে উহার! অত্যন্ত পালা । 
মধ্যম! প্রাচীরিকায়ও স্থিতিস্কাপক গুণবিশিষ্ট স্বায়হুতর গরচুর 
পরিমাণে দেখা যায়। স্থুলতর সিরা ধমনীগুলির ধারণের জন্ট, 

আযুর্ষেদ সংহত । 

উহ্থাদিগের চারিদিকে এক প্রকার শিথিল কঞ্চুক আছে। 
উহার! ধমনীকণুণক বা সিরাকঞ্চক (81769,0]59 ) নামে 

অভিহিত 

সিরা মকলের অভ্যন্তরে রক্তআোতঃপথে কিছু দূরে দূরে 
স্বয়ংপতনশীল কপাটিকা সকল দেখা যায়। এ কপাটিকাগুলি 

কেবল নির্মাণকৌশলে হ্থাদয়াভিমুখে প্রবকনশীল রক্তের 
পশ্চাদগতি রোধ করিয়। থাকে । উহার! সিরাঁকপাটিক। 

(2155) নামে অভিহিত | 

জাীভলন্ষ (০91911105105) সমূহ হল্মানুহঙ্ সিরাধমনী- 

জাল নিন্দিত আোতঃ । গাছের পাতায় যেমন সুঙ্ম সিরাজাল 

থাকে, জালক সমূহ সেইরূপ ভাবে সমস্ত শরীরেও পরিব্যাপ্ত 
আছে। উহার ক্রমশঃ জালাকারে বিভক্ত গুক্মতম ধমনী সমূহ 
9 সুঙ্ৃতম সিরাজালের সম্মিলনে রচিত | উহাদের প্রাচীর 

এত পাতিল! যে উহাঁদিগকে কেবল রক্তধর। কলানিশ্মিত 

(151700110611021 10101101)172,06 ) বলিলেও দোষ হয় না। 

লসীকা নামক রক্তের স্বচ্ছ জলীয় অংশ এই জালক সমূহ 
হইতে সক্ষম বিন্দু বিন্দুরূপে পরিস্রত হইয়। শরীরের সমস্ত 
ধাতৃগুলিকে (1958০ ) পোষণ করিয়। থাকে । এইরূপ 

লসীকা পরিক্রতির পর জাঁলকস্থিত অবশিষ্ট রক্ত শরীরে 
সঞ্চরণ হেতু অঙ্গারক-বাম্প সংযৌগে মলিন হইয়। শুস্্ সুস্ম সির! 

দ্বার! ক্রমশঃ স্থল ও স্থুলতর সিরা পথে প্রবেশ করে এবং 

শেষে ছুই মহাসির! দ্বারা হ্বদয়ে উপস্থিত হয়। এদিকে ধাতু- 
পোষণের পরে লীকার যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, উহ বসাঁয়নী 

মার্গ দ্বার! যাইয়। শেষে সির! পথেই প্রবেশ করে। এই সকল 
বিষয় পরে পুনরায় বিস্তীরিতভ1বে বল! যাইবে। 

চরকে উক্ত হইয়াছে-_্মানাদ্ধমন্ঃ অবণাৎ আোতাংসি 

সরণাঁৎ সিরা” (ত্র, ৩০ অঃ)) অর্থাৎ শ্বান হেতু ধমনী, 

অবণ হেতু শ্রোতঃ এবং সরণ হেতু সিরা বলা যায়। এস্থলে 

খ্বান অর্থে রক্তকে বলপূর্বক বিক্ষেপ করা, শ্রবণ অর্থে চুয়াইয়া 

পড়া এবং সরণ অর্থে মূছ গতিতে চলন-_ইহাই আচার্যগণের 
অভিমত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত বন্রে আতিঃ শব 

দ্বার জালক সমূহকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 

রসায়নী সমূহের বিষয় পরে পৃথক্ অধ্যায়ে বল! যাইবে। 

হল (7691৮) রক্তের সংগ্রহধ-প্রেরপ যন্ত্র এবং 



বলন্দংব্হন্ |: 

উরোগুহায় অবস্থিত । উহ্থা নিয়ত সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়া 
পৃথক কোষ্ঠ দ্বারা রক্তের সংগ্রহণ ও বিক্ষেপণ করে। হৃদয়ে 

পেশীকোবময় চারিটা প্রকোষ্ঠ আছে-_ঈক্ষিণার্দে ছুইটী এবং 

বামার্ে ছুইটা। উহার দক্ষিণার্থের উত্তর গ্রকোষ্ঠ উত্তর! ও 
অধর! মহাঁসির দ্বার সর্বশরীর হইতে আনীত রক্ত আকর্ষণ 

করিয়৷ লয় এবং সেই রক্ত অধর প্রকোন্ঠে বায়ু সংযোগে 
৯ বিশুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসাভিগা ধমনী দ্বারা ফুস.ফুস্বয়ে 

প্রেরিত হয় । আর উহার বামার্দের উত্তর প্রকোষ্ঠ ফুসফুস 
গত সিরা চতুষ্টয় হইতে বিশুদ। রক্ত আকর্ষণ করিয়া লয় এবং 

অধর প্রকোষ্ঠ উহা লইয়া মহাধমনী পথে সর্বশরীরে বিক্ষিপ্ত 

করে। মহাধমনী ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষে 

সর্বশরীর পৌষণের জন্ হুস্স জালক সমুহে পরিণত হইয়াছে । 
জাঁলক হইতে উপচিত রক্ত সুস্ম সল্প সির! সমহে প্রবেশ করে 
এবং ক্রমশঃ স্থল হইতে স্কুলতর সিরার ভিতর দিয়! যাইযা, 
শেষে মহাসির৷ পথে হৃদয়ের দক্ষিণার্ধের উত্তর প্রুকোষ্ঠে 

প্রবেশ করে । রক্তের এই নিরন্তর যাঁতায়াতকে ল্লুত্ভন" 

ভলহব্লহন্ম (61100190101) 01 101909) বল! যায়। 

শারীরতত্ববিদ্গণ রক্ত-সংবহনকে ছুই তাগে বিভক্ত 

করিয়াছেন; প্রথমতঃ _লামান্তকায়িক, দ্বিতীয়তঃ ফৌসফুস। 

তন্মধ্যে-_সামান্ততঃ সমস্ত শরীর হইতে আগত রক্তের হৃদয়ে 
প্রবেশ এব পুনরায় হৃদয় হইতে সর্বশরীরে গমন-_ইহীকে 
সামান্তকারিক (0510615.] 01100115,02028) রক্ত-সংবহন বলা 

যাঁয়। আর দক্ষিণ হ্ৃদয়ার্ধ হইতে রক্তের ফুসফুসে গমন, সেখানে 

বাষুকোষের চারিদিকে অবস্থিত জালক সমূহে প্রসরণ, তথায় 
বায়ু সংযোগে বিশুদ্ধি এবং বাম হ্ৃদয়ার্থে আগমন, ইহাই ফৌস্- 
ফুস রক্ত-সংবহন (71110010219 01108196010) 1 এই ছুই 

প্রকার রক্তসংবহন পরম্পর-সাপেক্ষ বলিয়া সুশ্ দৃষ্টিতে উহারা 
পৃথক নহে । এতগ্ডিল্ল' আর এক প্রকার রক্ত-সংবহন আছে, 

উহার নাম যারুত রক্ত-সংবহন (১0:01 01105180020 )। 

কেহ কেহ উহাকে পৃথক্ বলিষা মনে করেন, কেননা! উহাতে 
অন্নরস ও রক্ত একত্র মিশ্রিত হইয়। প্রবাহিত হয় এবং উহাই 

সামান্ভকায়িক রক্ত-সংবহনের পোঁষণঘ্বার স্বরূপ । একথা 

পরে বিশদভাবে বল| যাঁইবে। 

 রস-দত্বহন। 
আযুর্বেদের সিদ্ধান্তে রস-সংবহন ছুই প্রকার,-_দ্ুক্তরস- 

স.ব্হন এবং লসীক।-নংবহন | 
জুক্তন্ল্রস্-সনহলহন্ম_ সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে 

খাপ ছুই প্রকার এবং এ ছই প্রকার গুণের প্রাধান্ত হেতু 
উহ! হইতে ছুই প্রকার ভুক্তরস উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 

ভুক্তরদ যেমন সৌম্য ও আবে ভেদে ছুইপ্রকার, সেইরূপ তুক্ত- 
রস-সংবহন্ও ছুই প্রকার । তন্মধ্যে ছুপ্ধাদি সৌমা খাগ্য হইতে 
উদ্ভূত ভাতের ফেনের ন্তায় যে রস, উহ সৌম্য রস, উহা অন্ত 
হইতে সুপ কেশজালের ন্যায় ররম্রোতগুলিতে আকৃষ্ট হইয়! “পয়- 

স্বিণী' নায়ী হুঙ্ সুক্ষ প্রণালী দিয়া “অন্্রমূলিক' রসগ্রস্থিগুলিতে 

এবং সেখান হইতে রদায়নী পথে পৃষ্ঠবংশের সন্মুথস্থ রসগ্রপায় 
প্রবেশকরে । তথ! হইতে বাঁম রসকুল্য। দ্বার! গলমূলিকা সিরায়, 
তথাহইতে উত্তর! ম্হাঁসিরায় এবং এ সিরা পথে সির-রক্তমিশিত 

হইয়। হৃদয়ে প্রবেশ করে। ইহাকে ০্লৌম্য ল্ত্- 

তন হন্ন বলে। মাংসাদি আহারসম্ভৃত যে আগ্নেয় ভুক্তরস, 
তাহা! আমাশয় ও পক্কাশয হইতে সুক্ষ সিরাজাল সমূহ ছারা 
আকৃষ্ট ভয় এবং প্লীহাদ্ি হইতে আগত রক্তের সহিত মিশ্রিত 

হইয়া, প্রতীহারিণী নানী মাসির! হবার! য্রতে প্রবেশ করে। 

যককতে প্রবিষ্ট হইয়৷ উহা! পুনরায় পাঁকপ্রাপ্ত হয় এবং তত্রস্ 

সুক্ষ সিরা'জালক সমূহের নিশ্ীণকৌশলে ও প্রভাবে নিবিষ 
হয়। অনন্তর 'যরুৎকন্দিকা' সমূহের মধ্যস্থ হুস্ম সিরা জাল 

দ্বার! সংগৃহীত হইয়। & রক্ত যাক্কৃতী সিরাগুলি দ্বার অধর মহা- 

সিরায় এবং তদ্দবীরা হৃদয়ে প্রবেশ করে । ইহাকে আপ্রেম্ 
হা ম্যাক্ুতি ল্লন-ংন্বহন্ন বল! যায়। এইক্নপে 

রস ও রক্ত মিশ্রিত হওয়া এবং রসের রক্তরূপে পরিণতি 

হওয়ায় লুল্রদর্শীরা যারৃত রক্তসংবহনকে সামান্য রকক-সংবহন 

হইতে পৃথক্ বলিয়৷ মনে করেন। 
তমত্বীক্কাহনহ লহন্ন 059 17101) 0110019,6501)-- 

লসীকা। নামক রসের স্কছ জলীয় অংশ জালক সমূহ হইতে 
অস্থিমাংসাদি ধাতুর অভ্যন্তরে চুঁয়াইয়। ধাতুপোধণ করে। 
পরে অবশিষ্ট অংশ “রসায়নী' নামক লপীকাত্রোত:সমূহ 
দ্বারা সংগৃহীত ও নীত হইয়া শেষে রক্তআোতে প্রবেশ 

করে। ইহাকে লসীকা-সংবহন বল! যায়। উহা! এইরূপে 
ঘটিয়। থাকে £ _যন্তক ও শ্রীবার দক্ষিণার্দধের এবং দক্ষিণ বাছুর 

লসীকা দক্ষিণ রসকুল্যায় প্রবেশ করে। এ রসকুল্য! দক্ষিণ 
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সিরাসন্ধিতে সংযুক্ত থাকাঁষ উক্ত লসীকা রক্তের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া শেষে উত্তর মহ!সিরা! পথে হৃদয়ে 

প্রবেশ করে। গ্রীবার অধোভাগস্থিত সমস্ত শরীরের লসীকা 

পুর্বকথিত সৌম্য ভুক্ত রসের সহিত একযোগে অস্ত্রূলিক 
্শ্থিসমূহ দ্বারা বিশোধিত হইয! রসপ্রপায় প্রবেশ করে। 

এইরূপে সঞ্চরণশীল লসীকার রসার়নীগুলির মাঝে মাঝে 

কুচ বা নিষ্ব ফলের স্তায় একপ্রকার গ্রন্থি দেখা যায়। 

উহার লসীকা-সঞ্চরণ পথের প্রহরী স্বরূপ । রূপ গ্রন্থি 

গ্রীবা, কক্া ও বংক্ষণাঁদি প্রদেশে, উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে 
এবং পৃষ্ঠবংশের সম্মুখে বিশেষভাবে বর্তমান দেখা যাঁয়। উহা- 

দিগের নাম রসগ্রন্থি বা লসীকাগ্রস্থি। এই ছই প্রকার রস- 

সংবহনের সহিত রক্ত-মংবহনের সন্বন্ধ অতি ঘনিঠ। কারণ 

পরিণামে রস রক্তের অন্তৃভূক্তি হয়। এইজন্ত আযুর্ধেদ শানে 

হৃদয়কে কোনস্থানে রন-সংবহনের মুল, কোথায়ও বা রক্ত- 

সংবহনের মূল বলা হইয়াছে । আযুর্কদে রস শব্দ অনেক স্থলে 
রক্তার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । গর্ভস্থ শিশুর রক্ত-সংবহন “উরোহৃদয়' 
বর্ণন প্রসঙ্গে বল! যাইবে । 

এই অধ্যায়ে রস-রক্ত-সংবহনের সামান্ত-বিজ্ঞান অভিহিত 

হইল। পরে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা যাইবে। 

নবম অধ্যায় | 
এই অধ্যায়ে উরোগুহা ও হৃদয়ের বর্ণনা কর। যাইতেছে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে উরঃপঞ্জর উরোগুহার আধার 

স্বরূপ । কিন্তু উহার আভান্তর আয়তন ঠিক বাহা আয়তনের 
অনুরূপ নহে । কেন না, উরোগুহার তলদেশ ্্যুকজপৃষ্ঠ মহা- 
প্রাচীরা পেশী দ্বারা নির্মিত বলিয়া হন্বায়তন হইয়৷ থাকে। 
পক্ষান্তরে ফুস্ফুসদ্বয়ের শিখরদেশ গলমূলের উভয় পার্খে কিছু 

দূর পর্য্যস্ত উর্দে বিস্তৃত বলিয়া উরোগুহার উপরিভাগ কিছু 

দীর্থায়তন বলা যাইতে পারে । ইহাঁও স্মরণ রাখা উচিত যে 

স্বীসপ্রন্থীস কালে মশাপ্রীচীরা পেশী এবং পর্তকা ও উপ- 

পণ্ুধা সমূনের প্রতিনিয়ত উর্ধাধঃ প্রচলনহেতু উরোগুহার 
আম়তন নিয়ত পরিবর্তনশীল । 

উর্োগুহার ভিতর চারিটা যন্্ প্রধান _মধ্য মহাঁধমন্তাদি 

আযুর্ষেদ সংহিতা । 

সহিত হৃদয়, উভয় পার্খে ক্লোমনলিকা সহ ফুস্ফুসন্বয়, 

পশ্চাতে অন্তরনলিকা। 

উর£ফলকের পৃষ্ঠদেশ হইতে পৃষ্ঠটবংশের সম্মুখভাগ পর্য্্ত 

স্থানকে ফুস্ফুসাস্তরাল বলে। বর্ণনার সুবিধার জন্য & স্থানের 

চাঁরিটী বিভাগ কল্পনা কর! হইয়াছে । প্রথমতঃ-_উত্তর ও 

অধর প্রদেশ ভেদে উরোগুহার ছুইটী বিভাগ করা ঘায়। 

পরে অধর প্রদেশকে অগ্রিম, মধ্যম ও পশ্চিম ভেদে তিন,' 

ভাগে বিভক্ত কর! যাঁয়। এইরূপে বিভক্ত ফুস্ফুসাস্তরালের 

চাঁরিটী ভাগ, যথ।,__উত্তর, অধরাগ্রিম, অধর-মধ্যম এবং অধর- 

পশ্চিম ভাগ । 

তন্মধো উত্তর ফুস্ফুসান্তরালে ডরষ্টব্য, যথা__ প্রধান শাখা- 

ত্রয়ের সহিত তোরনী মহাধমনী, উত্তর! মহাঁসিরার উত্তরার্ধ, 

'গলমূলিকা” সিরাছয়, 'প্রাণদা” নাড়ীদ্ধয, 'অন্ুকোষ্টিকা" নাড়ীদ্বর 

ক্লোমনলিকা, অন্্নলিকা, রসকুল্যা, বালগ্রৈবেয়ক (1:071053 

£1200) নামক গ্রন্থির অবশেষ, লসীকা গ্রন্থি সমূহ এবং অন্ান্ত 

পেশী ও নাড়ী সমূহ। 

অধরাগ্রিম ফুস্ফুসান্তরালের স্থান উরঃফলকের পৃষ্ঠ হইতে 
হৃৎকোষের সম্মুখ ভাগ পর্য্স্ত। এ স্থানে জষ্টব্য, যথা-_-“অন্তঃ- 

স্তনিকা" ধমনীদয়, উরংস্থিত লসীকা গ্রস্থি সমূহ ও উরন্ত্িকোণিক! 
নায়ী পেশী। 

অধরম্ধ্যম ফুস্ফুসান্তরালে দ্রব্য, ষথা-_স্বৎথকোষবেষ্টিত 

হদয়, আরোহিণী মহাধমনী, উত্তরা মহাসিরাঁর নিয়ার্ঘ, ক্লোম- 
নলিকার শাখাছয়, ছবিধাবিভক্ত ফুস্ফুনাভিগা ধমনী, ফুস্ফুসীয় 

সিরা, 'অন্ুকোষ্ঠিকা' নাড়ীছয়, উরোমধ্যস্থ লসীকা গ্রন্থি সমূহ | 

অধর-পশ্চিম ফুসফুসাস্তরালে জর্টব্য যথা-_অবরোহিণী মহ- 
ধমনী, অন্ননলিকা, রসকুল্যা, পুরোবংশিকা দিরাঘয়, 'প্রাণদা? 
নাড়ীদ্বয়, ইড়। ও পিঙ্গলা' মহাঁনাড়ীহয়ের উরহ্য ভাগ এবং 
লসীকা গ্রন্থি সমূহ । 

উরোগুহার উর্দধঘারে মধ্যরেখায় দ্রষ্টব্য, যথা পেশীপরিবৃত 

বালগ্রৈবেয়ক গ্রস্থির অবশেষ, ক্লোমনলিক! ও অন্ননলিকা 
(পূর্বাপর ক্রমে ), উহার উভয়পার্থ্ে মহামাতৃক|খ্য ধমনীদয়, 
গলমূলিক! সিরাঘয়, প্রাণদা' নাড়ীঘবয়, ইড়া ও পিঙ্গলা ম্হানাড়ী- 
দ্বয়, রসকুল্যা এবং গ্রীবাবংশের সন্দুণস্থ কোন কোন পেশী 



হতখকোঁষ। 

এই স্থানে উভয় পার্থ সমুখিত ছুইটা ফুদ্ফুদ্শিখর, উরপ্তা কলা 
ও ফুদ্ফুস্তীর্ষণা! নায়ী গভীর প্রাবরণী দ্বার। আচ্ছাদিত 
দেখ! যায়। 

উরোগুহ।র আভ্যন্তর ভাগ উক্ত উরশ্য। বা ফুম্ফুস্ধরা 

কলার পরিসরীয় ভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত। ই কলার বিষয় 

যথাস্থানে বলা যাইবে । উরোগুহার তলদেশ মহাপ্রাচীরা 

পেশীর দ্বারা নির্ষিত, তিনটা ছিদ্রযুক্ত এবং উক্ত কলা 

স্বীরা আচ্ছাদিত। মহাপ্রাচীরা বর্ণন প্রসঙ্গে উহ্তার বিষয় 
বিস্ততভাবে বলা হৃইয়াছে। 

হৃখকোব বা পুরাতৎ । 
অধর ও মধ্যম ফুস্ফুসান্তরালে উরঃফলকের পশ্চাতে হৃদয় 

অবস্থিত; কিন্তু উহার অধিকাংশ উর£ফলকের বাধদিকে 

থাকে। উহা স্থূল সিরা ও ধমনীগুলির মূলভাগ সহ হৃদয়ধর 
নামক কলাঁকোষের দ্বারা আবৃত। বৈদিক সাহিত্যে 

উহার নাম প্পুরীতৎ” * | 

হতুব্কোম্ন ব গ্ুক্ীতিত নাতিস্থল দুইটা 
স্তর দ্বারা নিশ্মিত। উহার বাহান্তর দৃঢন্নাযুমর ও শিথিল 
--উহা হৃদয়ে সংসক্ত নহে । পরম্ধ উহা! উত্তরা মহাঁসিরা 

বাতীত অন্যান্ত স্থল সিরা ও ধমনীগুলির মূলে সংসক্ত এবং 
উপ্রদিকে শ্রীবামধ্যকঞ্চকের সম্মুখভাগ্র সহিত সংবন্ধ । 
উঠার তলদেশ অধোদিকে মহাপ্রাচীরা পেশীর মধ্যপত্রকে 

সংবদ্ধ। উহার 'আত্যন্তর স্তর পাতলা 'ও মস্থণ কলাময়। 

উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃদয়ের সহিত সংসক্ত এবং চারিদিকের 
সীমীবর্তী অংশ দ্বারা বাহান্তরের সহিত মিলিত । উভয় স্তরের 

অন্তর লে স্বল্পমাত্র পিচ্ছিল লসীক বর্তমান থাকে এবং এ লসীক! 

দ্বার অভ্যক্ত থাকায় নিয়ত সঙ্কোচ ও প্রসরণবশতঃ হৃদয় 

উরঃ পঞ্জরাদির ঘর্ষণে কম প্রাপ্ত হয় না । এ লসীকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

ও ঘন হইলে রোগ জন্মিয়। থাকে । সেই রোগে হৃদয়ে অতান্ত 

যন্ত্র! হয় এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক ঘটে । 

অন্তঃস্তনিকা ধমনী ও মহাধমনীর হুল শাখ। দ্বার! উক্ত কলা- 

কোষের পোঁষণকার্ধ্য সম্পাদিত হয। উহার সংজ্ঞবহা 

নাড়ী প্রাণদা, অন্ুুকোষ্ঠিকা এবং ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের 

শ্ শাখাসমূহ । 

১৫৫ 

হৃদয় । 
হর্ন স্বতগ্পেশী নিশ্িত শুন্তোদর যন্ত্র (৭৮ চিত্র )। 

উহা 'অধোমুখ বৃহৎ পন্মমুকুলের ন্য় আকার বিশিষ্ট, হ্ৃদয়ধর 
কলাকোবের দ্বারা আবৃত এবং অধরমধ্যম ফুস্ফুসাস্তরালের 
সম্মুখভাগে বামদিকে তির্ধগভাবে অবস্থিত । উহার তলদেশ 
দক্ষিণদিকের তৃতীয় উপপর্তকাঁর উরঃফলক-সন্ধি হইতে 
আরম্ত করিঘা, বামদি'কির দ্বিতীষ উপ্পশুকাঁর উরঃফলক- 
সন্ধি পর্যান্ত বিস্তত। আর উাঁর অগ্রভাগ পঞ্চম ও যষ্ঠ 
পশুকার অন্তরালে ম্ধ্রেখর চারি অঙ্গুলি বহির্দিকে 
অবস্থিত । উহার নিয়ত স্পন্দন স্পর্শ দ্বারা অনুভব কর! যাঁয়, 

কখনও দেখাও যায়। 

হৃদয়ের গুরুত্বের পরিমীণ-_যুবা পুরুষে পঁচিশ তোলা হইতে 

ত্রিশ তোলা পর্যান্ত। স্ত্রীলোকের হৃদয় লঘুতর, প্রায় কুড়ি 
তোলা বা কিঞ্চিৎ অধিক । হৃদয়ের টর্ঘা ছয় অঙ্গুলি, প্রস্থ 
চারি অঙ্কুলি এবং বেধ প্রায় তিন অঙ্গুলি প্রমাণ । 

হাদর দৈর্ধোর অনুক্রমে অবস্থিত মাংসময় অন্তঃপ্রাচীর 

দ্বারা- দক্িণার্ধী ৪ বামার্ধ__ছুইভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে 
দক্ষিণার্দের বেশী ভাগ সম্মুখে এবং বামার্ের বেশী ভাগ 
পশ্চাতে অবস্থিত । আবার প্রত্যেক অর্দভাগ গ্রাস্থের 'অনুক্রমে 

অবস্থিত সচ্ছিদ্র প্রাচীরের দ্বারা ছুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, য্থ।, 

উত্তর প্রকোষ্ঠ 9 অধর প্রকোষ্ঠ । তন্মধ্যে উত্তর প্রকোষ্ঠের 

নাম অলিন্দ ( 4১011010) এবং অধর প্রকোষ্ঠের নাম নিলয় 

(৮০17৮7016)। এইবরূপে হৃদয় _ দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ 

নিলয়, এবং বাম অলিন্দ 9 বাম নিলম এই চাঁরিটা প্রকোন্ঠে 

বিভক্ত। 

হৃদয়ের বহিদ্দেশ হৃৎকোঁমের পাতলা কল। দ্বারা আবৃত, 

তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। নিলয়দ্বদের মধ্যে দৈর্ঘোর অনুক্রমে 

সম্মূথে 9 পশ্চাতে এক একটা সীতা বা খাজ আছে। 
উহ্াদিগের নাম অধিনিলফ়িক। ৷ এ সীতা দেখিয়।৷ নিলয়দ্বয়ের 

মধাস্থ প্রাচীরের ীমা বাহির হইতেই নির্দেশ করা যাঁয়। 

এইরূপ অন্ুপ্রস্থ ভাবে সম্মুখে একটী ও পশ্চাতে একটা সীতা! 

আছে। এ সীতা অঙিন্দ ও নিলয়ের বিভ।গ সুচন। করে । 
উক্ত সীতাছয়ের নাম অলিন্দনিলয়াস্তরিকা। অধিলিলয়িকা 

সীতাদ্বয়কে আঁশ্রর করিয়। বামা 'ও দক্ষিণা হার্দিকী ধমনী 

* কেহ ফেহ বলেন, 'পুরীতৎ, নামটার অথ” হাদয়ের সম্িহিত “অনাহত চক্র” (0810120 চ16য03 )- 



১৫৬ 

হার্দিকী সিরাছয় সহ প্রস্থত হইয়া থাকে । অপর সীতাদ্য়ের 
অন্তরালে উহাদিগের শী! সমূহ প্রন্থত ভয়। 

গ্রাথমেই হৃদয়ের বাহিরে ও ভিতরে নিশ্রলিখিত বিষধগ্ডলি 

বিশেষরূপে লক্ষ্য কর। আবন্তক (৭৮1৭৯ চিত্র )। যথা 

দক্ষিণাঁলানে-_উদ্ধাদিকে সন্সন্ উত্তর! মহাঁসিরা এবং 

অধোদিকে সংসক্ত 'অধরা মভ|সিরা । দক্ষিণ নিলয় হইতে উর্দ্ধে 

প্রন্থত ফুস্ফুসাভিগ! ধমনী । বাম।লিন্দে প্রবিষ্ট ফুস্ফুস্প্রভবা 

চাঁরিটি সির । বামনিলম হইতে উদ্ধে গ্রস্থত মহাধমনী | 

এ সকল সিরাধমনীর মধ্যে হৃদয়ের বতির্দেশে সম্মুখ হইতে 
দ্টব্য- দক্ষিণদিকে মহাঁধমনী, বামদিকে ফুস্ফুসাভিগ! ধমনী । 

তন্মধ্যে মহাধমনী স্বীয় তোরণভাগ দ্বার! ফুস্ফুসাভিগ। ধমনীকে 

ক্রোড়ে করিয়া অবস্থিত । পশ্চাৎ হইতে দ্রষ্টব্য- উত্তরা ও 

অধরা মহাঁসির৷ এবং হৃদধ-গ্রাবেশিনী চারিটী ফুস্ফুম্প্রভব। 

সিরা । হ্ৃদয়াভ্যন্তরস্থ সকল বিষয়ই সাবধানে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা 

সম্যক্রূপ দেখ! যায়। হৃদয়ের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ হদয়াস্তরীয়। 

নায়ী স্ুসথপ্ম রক্তধরা কল! ছারা আবৃত। এ কলা সিরাধমনী 
সমূহের অভ্যস্তরস্থ রক্তধরা কলার হ্ৃদধাভ্যন্তরস্থ অনুবৃত্তিবূপ | 

এক্ষণে বিস্তারিতভাবে হৃদয়ের বর্ণনা কর! যাইতেছে। 

চগশ্কিাভিলল্দ (71207)6 001016) পাতলা 

মাংসল প্রাচীরবিশিষ্ট এবং বামালিন্দ অপেক্ষা আয়তনে কিঞ্চিৎ 

বড়। উহার অভ্যন্তরস্থ গুহ! প্রথার পাচ তোলা! পরিমাণ রক্ত 

ধারণ করে। উহার ছইটী অংশ-_সভিনন্দ প্ণীর্ঘ ও 

অততিলন্ো্গ । তন্মধো অলিন্দশীর্ষক উপরি ভাগে 
অবস্থিত এবং ভিতরে 'কঙ্কতিকা' নায়ী চিরুণীর স্তাঁষধ আক্ৃতি- 

বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পেশীগুচ্র দ্বার। দৃ়ীক্কত । আর অলিন্দোদর নিয়দিকে 
অবস্থিত, উভা সিরারক্তের 'আধতনস্বরূপ । 'অলিন্দোদরের 

উর্ধে ও অধোদিকে উত্তরা 9 অধরা মহাসিরার দ্বারভূত 

ঢুইটী বৃহৎ ছিদ্র আছে। উহারা উত্তল্প ও অন্ব্তর 

অহানিল্লালিক্প নামে অভিহিত । তন্মধো অধরা 
মহাসিরার ছিদ্রমুখে স্বয্'পতনশীল সিরা-কপাট দেখা যাঁর, 
উহা গর্ভস্থ শিশুর শরীরে কার্যকর । উক্ত উভয় ছিদ্রের 

মাঝামাঝি (উভম অলিন্দের মধ্যস্থ প্রীচীরে) 'অলিন্দাস্তরীয 
প্রাচীরিকা য় ক্ষুদ্র বিন্ুকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট খাত আছে) 
উহার নাম শুভ্ভিীত ৷ উহ গর্ভস্থ শিশুর শরীরে 

আমুর্ষেদ সঠিতা 

ছিদ্রাকারে থাকে, শিশু গ্রস্থুত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে 
অবরুদ্ধ হইয়। যায়। কচিৎ এ ছিদ্র অনবরদ্ধ থাকিলে বিশুদ্ধ 

ও অবিশ্ুদ্ধ রক্ত মিশ্রিত হইয়া যার বলিয়! বাল্যকাল 

হইতেই শিশুর আকৃতি নীলাভ হয় এবং শিশু চিররুল্ন ও 

জল্পজীবী হইয়া থাঁকে। 

শুক্তিখাতের বামদিকে “হার্দিকী” নায়ী সিরার ছ্বারভূত 
যে বিবর দেখা যায়, উহার নাম হাঁদ্দিক-সিরাবিবর | (হার্দিকট 

সির! হৃদয়ের চারিদিকে অবস্থিত সিরাসমূহ দ্বারা রক্তপুরিত হইয়া 
দক্ষিণ[লিন্দে প্রবেশ করে )। উত্ত বিবরের মুখে একটা ক্ষ 
সিরাকপাটিকা আছে। উহা হার্দিক-সিরা রক্কের প্রতিনিবর্তন 
রোধ করিয়৷ থাকে । দক্ষিণালিন্দ ও দক্ষিণ-নিলয়ের মধ্যে 
একটা মহাদ্বার আছে, উহা দ্ক্ষিপাভিনল্দ বহাল 
নামে অভিহিত। এই দ্বার প্রায় গোলাঁকার, ছুই অঙ্গুলি 
আয়ত, পাত.ল। স্নায়ুচক্ররক্ষিত এবং ত্রিপত্রকপাটি সংযুক্ত । 

ল্শ্কিঞ ন্িনিতিহ্া (1২1৮৮ 6০01০) প্রা 

ব্রিকোণ, পাতা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং দক্ষিণালিন্দ-্বার হইতে 

হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্য্যস্ত আঁয়ত। উহার সম্মুখের প্রাচীর 
কিঞ্চিৎ কুক্জপৃষ্ঠ ও হ্্য়ের সম্মখভাগ নিন্মীণকাঁরী এবং 
উহার তলদেশ মহাঁপ্রাচীরার উপরে অবস্থিত । উহার গুহা 

প্রায় সাড়ে সাত তোঁল। রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম । দক্ষিণ 

নিলধে নিয়লিখিত অংশগুলি দ্রব্য | 

জিভ ক্গপাউ (0105104051০ )-- 

তিনটা ম্বয়ংপতনশীল পত্রব্থ অংশদ্বারা নিশ্িত। এ পত্রকত্রর 

অলিন্দ হইতে নিলয়াভিমুখে প্রসরণশীল রক্তের গতির অবরোধ 
করে না, কিন্তু নিলয় হইতে অলিন্দাভিমুখে রক্তের বিপরীত গতি 
রোধ করে_ উহার নির্মাণকৌশল এইরূপ বিচিত্র । প্রত্যেক 

পত্রক প্রায় ত্রিকোণ এবং উদ্ধভাগে অলিন্দছ্বয়ের অভ্যন্তরে 
পাশের দিকে সংসক্ত। উহাদের নিম়প্রাস্তগুলি স্ুত্রাকাঁর- 
ননাযুযুক্ত ও নিলয্-প্রাচীরের চতুদ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসস্তস্ভিক। 

দ্বার সংলগ্ন। এ সকলম্তম্তিকা ক্পাউস্তক্ভিক্চা 
প্েম্পলীগুচ্ (18500122 0010111205 ) নামে 

অভিহিত । উহাদের উদ্ধমুখে সংলগ্ন স্ুস্ছত্রগুলি এ স্তস্তিকা 

পেশী সমূহের কগুরার ন্তায়__এইজন্য উহারা স্ুত্রকণ্ুরিকা 

(01791026 76001026) নামে অভিহিত । 



( ৭৮ চিত্র) 

হয় 

( মহাসির। ও মহাধমশীপ্রভৃতি সহ) 

মহাঁমাতিক! ধমনী মহাষাতৃকা ধমনী 

(দক্ষিণা) 1 ( বাম!) 
প্রাণদ। নাড়ী অন্ুকোষ্ঠিক। নাড়ী 

রলকুল্য। 

'ভক্ষাধর। ধমনী 
অক্ষাঁধর। ধমনী . 

কাগুমূল! ধমনী -_- 

অধরগ্রৈবেয়কী সিরা 

গলমুলিকা সির! 
( দক্ষিণ1) 

মহণধ্মনী ( তোরণী ) 

গলসূলিক। সির! 

( বামা ) 

দ-___ প্রাণদা নাড়ী 
উত্তর। মহণসির! 

মহাধমনী (আরোহিণী) নি 
ফুস্ফুসাভিগ! পিরার বিভাগস্থান 

" ১ ৪ ই বামালিন্দ 
দক্ষিণালিন্দ ৮৮ চি পে ফুস্ফুসাভিগ! মহা সির! 

হৃংপোষণী ধমনী বামনিলয় 

দক্ষিণনিলয় 

অধর] মাসির! 

ক্ক_ক্লোমনলিক। (শ্বাসমার্গ )। ব্র-_ক্রামনপিকাঁর শিভাগস্থান। বা_গ্রবেয়ক গ্রন্থি 

( ১৫৬ পৃষ্ঠার সম্মুে ) 





হাৎকাধা চক্র 

ফুস্স্রুস্ খ্মন্নী লাল (0900$08 ০£ 1৮1- 

1001121:5 4৮০ ) দক্ষিণ নিলয়ের উদ্ধীত্তঃ কোণে 

অবস্থিত, প্রায় গোলাকার এবং স্ীযুচক্র দ্বারা রক্ষিত। 

দ্বার অবরোধের জন্ত স্বয়ংপতনশীল তিনটা অর্ধচন্ত্রাকার 

কপাট আছে। উহার! উর্ধে কোরোদর এবং পরম্পর সংসক্ত । 
উহার! দক্ষিণ নিলয় হইতে ফুস্ফুসাভিগা ধমনীতে প্রবর্তমান 
রক্তের অবরোধ করে না; কিন্তু & ধমনী হইতে দক্ষিণ নিলয়া- 

'ভিমুখে রক্তের বিপরীত গতি রোধ করে। উহাপিগের নিন্মীণ- 
কৌশল এইরূপ বিচিত্র। উহার! অর্দেন্দু-কপাটিক। (১৫11)1- 

110 0155) নামে অভিহিত। 

বলাক্মাহিনল্দ (0 &911016) দক্ষিণালিন্দ অপেক্ষা 

ঈষৎ স্বল্লারতন, কিন্তু বিশেষ স্থুল প্রাচীর বিশিষ্ট । উহার 
গুহ] প্রায় পাচতোলা রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম । বামা- 

লিন্দেরও ছুইটী অংশ-__-অলিন্দশীর্ষক ও অলিন্দোদর । অলি- 
ন্দৌোদরে চাঁরিটা ছিদ আছে, দুইটা দক্ষিণ্দিকে ও ছুহইটী বাম 

দিকে । উহারা ফুস্ফুস্প্রভব সিরা চতুষ্টয়ের (১৪1729129 
৬০19 ) প্রবেশ দ্বার । বামালিন্দের অধোধিকে অলিন্দ ৪ 

নিলগ্নের মধ্যে ছুই অস্থুলি আমত, নায়ুচক্রবেষ্টিত ও দ্বিপত্র- 
কপাটযুক্ত দ্বার আছে । উহার নাম বামালিন্দ দ্বার। 

লাষ্ম ন্নিলহ্ (74616 ৬০০০1০1) ত্রিকোণাকার, 

দক্ষিণালিন্দ অপেক্ষা তিনগুণ স্থল প্রাচীরযুক্ত এবং বামালিন্দ- 
দ্বার হইতে হ্ৃদধাগ্র পর্যন্ত আয়ত ৷ উহার গুহা সাড়ে সাত 

তোলা রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম । উহার পশ্চিম প্রাচীরের 
কিধদংশ অধোদিকে হৃদয়ের অগ্রভাগ নিম্মশণ করিয়। থাকে । 
বাম নিলয়ের নিম্নলিখিত অংশগুলি বিশেষরূপে দর্শনীয় £__ 

হিপ কগ্পাউ (70310051010 01 ৫16] 

ড্০.1০) নামক স্বয়ংপতনশীল পত্রকঘয় নিশ্মিত কপাট । 

ইহা অলিন্দদবারের রক্ষক এবং পুর্ববোক্ত ত্রিপত্রকপাটবৎ 

কার্যকারী । 

শমহাম্বক্মন্মী দত্রাল (40:60 006101176 ) বাম 

নিলয়ের উর্ধান্তর কোণে অবস্থিত, ফুস্ফুসাভিগা ধমনীদ্বারের 

তুল্য আয়তন বিশিষ্ট এবং তিনটা অর্ধেন্দুকপাটিকা দ্বারা 
রক্ষিত । মভাঁধমনী ফুস্ফুসাভিগ! ধমনীর সম্মু দিকে বক্রভাবে 

১৫৭ 

অবস্থিত এবং উহাকে নিজের তোরণাকার অংশ দ্বারা উল্লজ্ঘন 

করিয়! পশ্চিমদিকে প্রস্থত, এইজন্ত ইহার ভ্বারটাও সম্মুখ 
দিকে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে অবস্থিত | 

হাৎকাধ্য চক্র । 

রক্ত-সংবহন হৃদয়ের কার্ধা-সাঁপেক্দগ_তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । ছাত্রদিগের বিশদরূপে বুঝিবার জন্ত এই স্থলে 
হৃদয়ের কার্য স্পষ্টতর ভাবে বলা! যাইতেছে । হৃৎপেশীর 
সক্কোচ সিরাদ্বারগুলি হইতে আর্ত করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র অলিন্দ 

দবয়ে, পরে নিলয়ছয়ে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমে অলিন্দদ্বয়ের সঙ্কোঁচ 

বশতঃ দক্গিশালিন্স্থিত কা্িক সিরারক্ত দক্ষিণ নিলয়ের দিকে 
এবং বামালিন্স্থিত ফুস্ফুসীয় সিরারক্ত বাম নিলয়ের দিকে 

যুগপৎ প্রবাহিত হয়। এই সমযে সিরাদ্ব/রগুলি_-কপাটরহিত 
হইলেও, আকুঞ্চনের ফলে বন্ধ হইয়া যায় এবং কপাট- 
পত্রক সমূহের অধপেতনহেত অনিন্দদ্ধারদ্বয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত 
হইয়া থাকে । এইরূপে নিপয়দ্য় রক্তপূর্ণ হয়। ইহাই প্রথম 
কার্যাক্রম । 

অনস্তর সঙ্কোচ ভ্রমশঃ নিলয্ধয়ে প্রন্যত হইলে দক্ষিণ-নিলয়স্থ 
রক্ত ফুস্ফুসীভিগা ধমনীপথে এবং বাম নিলয়স্থ রক্ত মভাধমনী 

পথে প্রেরিত হয়। এ রক্ত-প্রবাভঘ্বয় অলিন্দদ্বার দিয়! 

পশ্চাতে ফিরিতে পারে না, কারণ রক্তবেগ বশতঃ 

স্বয়ং পতনশীল কপাট-পত্রকগুলিব দ্বারা উক্ত দ্বারদ্বঘ রুদ্ধ 

হইয়া যায়। ইহাই দ্বিতীষ কার্ধযরুম | 

অনন্তর ক্রমে সক্ষোচণ কার্য শেশ হইলে পুনরায় অলিন্দ- 

বরে বিস্ফারণ কার্ধা আরম্ত হয়। ইহার ফলে প্রথমে অলিন্দ- 

দ্বয় সিরারক্ত আকর্ষণ কবিযা লয়। পরে বিস্ফারণ নিলিষে 

প্রবর্তিত হইলে নিলয়দ্বয় অলিন্দদ্ধয় হইতে এ রক্ত আকর্ষণ 

করিয়! লয়। এই সময়ে আকৃষ্ট রক্ত নিলয়দ্বয় হইতে মহা- 

ধমনীতে বা ফুস্ফুসীভিগা ধমনীতে প্রবর্তিত হইতে পারে না ;. 

কারণ ধমনীস্ব রক্তের প্রতিঘাতে অধঃপতনশীল অর্ধেন্দ- 
কপাটিকাগুলির ক্রিয়াঞশতঃ উক্ত ধমনীঘ্য়ের ছার সে সময়ে 
অবরুদ্ধ থাকে । ইহাই তৃতীয় কার্যক্রম ব৷ হৃৎপেশী সমূহের 
বিশ্রামাবস্থা। এইরূপে আগ্ভ কার্ধ্যক্রমকালে হৃদয়ের সঙ্কু 



১৫৮ 

তাবস্থা এবং শেষে বিস্ফারিতবস্থা হয ইহা স্মরণ রাখা 

উচিত | সঙ্ষেচকালের পবিমাণ বিপলমাত্র (২/৫ সেকেও ) 

বিস্ফারণ কালেব পপিমাণও ধরূপ। এইকাপে ছুই বিপলে 

(81৫ সেকেগ্ডে) স্বভাবতঃ জৎকার্যাচক্র প্রবন্তিত হয়, 

পরীক্ষকগণ ইভা সিদ্ধান্ত কবিযাছেন। এই কাধ্য-চক্র 

বালক, বৃদ্ধ শ্রান্ত, দ্ধ ৪ জবিত লোকে আর শীন্র 

বা বিলক্ষে ঘটিতে পারে। 

হদত ার্র্যা্িক্রেলল লাহা-টিসহুল--শরীবের 
বাতিরে হৃংক্মা চক্রের প্রিশিধ চিহ্ধ দেখা যা | যথা হচ্ছ, 

হত্প্রতিঘাঁত এব" ধমনী-প্রতিঘাত । তন্মধ্যে 

হদচ্জ্চ ক্র (11৩৮-6৮--900100)-- হৃদয়ের সন্ুখভাগে 

কাণ দিমা শুনিলে-_ধগ টগ- এইরূপ ছুইটা শব স্পষ্ট শোনা 
যায়। ন্তন্বাধো গ্রথমোক্ত ধগ- এই গম্ভীর শব্দটী নিলয়দষে 

সঙ্কোচ প্রবর্তিত হইলে দ্বিপত্র 9 ত্রিপত্র নামক কপাটগুলি দ্বারা 
উভঘ অলিন্দদ্বারেব যুগপৎ অবরোধ সুচনা করে। আৰ দ্বিতীয় 
টগ --এই তীব্র শব্দটা নিলয়দ্ধয়ের বিক্ষারণ আরম্ত হইলে 

অর্ধেন্দু কপাটিকাগুলি দ্বারা ধমনীদ্বার দ্ধষের যুগপৎ অবরোধ 

সুচন। করে। বিশেষতঃ ত্রিপত্রকপাটকৃত অবরোধ ধ্বনি 

উরঃফলকের অগ্রপত্র সন্ধিতে বেশ স্পষ্ট শোনা যায । দ্বিপত্র 

কপাটরুত অবরোধ ধ্বনি বাম চূঢ়কের নিয়ে পঞ্চম পশুকা- 
স্তরালে ম্পটতরভাবে শোনা যায়। অর্দেন্দুকপাটিকা গুলি 

দ্বার| মহাঁধমনীদ্ধাবেব অববোধ ধ্বনি উরঃফলকের দক্ষিণ 

দিকে দ্বিতীয় পর্তকা ও উপপশ্তকার সন্ধিস্থলে স্থুম্পষ্টভ।বে 

শ্রুত ভয। আব টউর:ফলকের বামদিকে এরূপ স্থলে 

ফসফুদাভিগ ধমনীর দ্বাররোধ ধ্বনি স্প্টতর শোনা যুয়। 

হ্দশুঞ্্তিমাভি (1717676908৮ 0 0810126 

[17190190 ) বা হৃদগ্র-প্রতিঘা ত কৃশ পুরুষের বক্ষাস্থলে পঞ্চম 

ও বষ্ঠ পর্তকাস্তরালে বাধ চচুকের 'অন্নুলন্ব রেখ।র অন্ভঃসীমায় 
ছুই অঙ্গুলি ব' দেড় অঙ্্ুলি স্থানে দেখা যায় এবং ম্পরশঘ্বারা 
অনুভব করা যাঘ। উহ্াই হ্ৃত্প্রতিঘাতের স্বাভাবিক 

স্থান, স্থান ভইতে স্পন্দনচুণ্ত হ্যা রোগের লক্ষণ। 
ং্প্রতিঘাত-_সঙ্কোচপ্রাপ্ত হৃদয়ের ধমনীমূল অভিমুখে ঈষৎ 
প্রচলন হেতু হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পুরোবিবর্তন বশতঃ ঘটিয়া থাকে, 
পরীক্ষা দ্বারা! এইরূপ সিদ্ধাত্ত হইয়াছে | 

'্মীয়ুবেরদ সংহিতা 

এবন্ম্নলী-প্রক্তিমাজ্ত (2091551১926) স্প্শন্ধার। 

সমস্ত ধমনীতে, বিশেষতঃ মণিবন্ধাদি স্থানের ধমনীতে অনুভব 
করা যায় (কচিৎ দেখাও যাঁয়)। অনুষ্ঠূলাদিতে . উহা 
বিশেষরূপে অন্নুভবযোগা । এইজন্ত শাস্ত্রে “ধমনী জীবসাক্ষিণী” 

অর্থাৎ ধমনী-প্রতিঘাত জীবনের পরিচাষক স্বরূপ বল৷ 

হইয়াছে । ধমনী-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্-বিশেষের অনুভব দ্বার! 

স্থচিকিৎসকগণ হৃদষের কার্য এবং বাতার্দি দোষের হাসবৃদ্ধি 

প্রভৃতি পরিজ্ঞ/ত হইযা থাকেন । . 

ধমনী-প্রতিঘাত সাধারণতঃ 

পরিচিত । 

“নাড়ীর গতি” নামে 

গর্ভস্থ বালকের রক্ত-সত্বহন । 
(12096021 01100170191). 

গর্ভস্থ বালকের রক্ত-সংবহনের বিশেষ বৈচিত্র্য আছে । 

তাহার কারণ এই যে গর্ভস্থ বালক মাতৃপরতন্ত্ব থাকে এবং 

উহার হৃদয়াদি নি্দীণের৪ কিছু বৈলঙ্গণ্য দেখা যায়। জরণ 

স্বয়ং আহার করিতে ঝ! শ্বাসবাধু গ্রহণ করিতে পারে না; 

মাতার আহার-রস নাভিনাল পথে উহার শরীরে প্রবেশ 

করিযা তত্তৎ কাধ্য সাধন করিঘ! থাকে । আযুর্বেেদে উত্ত 

হইযাছে-__“তাহার হৃদয় মাতজ, টহ| মাতার হৃদরের সহিত 
রসবাহিনী প্রণালী সমূহ দ্বারা সন্বদ্ধ থাকে” ( চরক, ত্র, 
৪ অঃ)। “উহার নাভি-নালে রক্তপ্রণালী থাকে এবং সেই 

নাভিনাল অমরায় (ফুলে) সংসন্ত থাকে । অমর! মাতার 

হদরেব সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কেননা মাতৃহাদয় হইতে শ্চনামান 
সিরাসমূহ & অমরাকে রসপ্লাবিত কবে” (চরক, সুত্রঃ ৬ অঃ) 

এইরূপে ভ্রণের রক্ত-সংবহন মাতৃপরতগ্্র হইয়। থাকে । 

গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ের গঠনে পাঁচটা বিশেষত্ব দেখা বাঁয়।, 

যথা 

সনহল্রীতিন্নী নায়ী স্মভাত্িলা। (01005001021 
ড6110) (৭৯ চিত্র) মাতার অমরা হইতে রক্ত-বহন 

করিয়া জ্রণের নাভিমার্গ দিয়। যকৃতের তলদেশ পর্য্যন্ত গ্রস্ত 

হইয়া থাকে । উহা অগ্রে প্রশ্থত হইয়৷ দুইটা অগ্রশাখায় 

বিভক্ত হয়। উক্ত ছ্ইটা অগ্রশাখ। দ্বারা যরুৎ-পিগুত্বয়ের 

পোঁষণ হুয়। ্ 



৭৯ চিত্র ] 

গভস্থবালকের রক্তসত্বহুন । 

দশ্সপিণ] শভভামাতিক। ধমনী ৮2 ----বামা মহামাতৃকা ধমনী 

দর্সিপা »্গ ধব। ধননা বম। ক্ষার! ধনী 

_ মভাধমনী 
ডন্তব! শহাসিব সেতধমনী 

বাম।লিন্দ নশ্িটণি| লিন? - রে | ৯ ০ | 

দ্ণফ | রত ঈ-_ ফুস্ফস।ভিগা ধম্না 
।*শ্তিখ শপ রি মি রি বাবফুশ্রস 

িরহ্যরা ্ ৭৫2 ৯ | 

গল্ৎ বাখপিও- ৫ 1 এ হি দাঁক্ষণনিলব 
বাধশিশঘ 

'সতসিব। 

পল প[ভিন। »৯। সিনা পপ 

৪51 শিণা মাসির 7 
- ২ ধলা মভা সিনা 

এক্ৎ দকিণপি ও 

না ভলশ 

০ স্" অধিআণিকাসাধ।বণা 

([ভিনালা 
এ. ও 1 চি ] রে ৭ € লা, 

»-প্ভিন। পমনা পো পণিকা আভান্তুবা পনলীদি]। 

(১৬০ পৃষ্ঠার সন্মাথে ) 





গর্ভস্থ বালকের রফ-সংবহন। 

উক্ত ছুইটী অগ্রশীখার একটির নাম ত্নেতু স্লিল্সা 
[ ৭৯ চিত্র] ( 7090689 ড৩009589 ); উহা! সেতুর মত 

অবস্থিত থাকিয়া! সংবাহিনী মহাঁসিরাকে অধরা মহাসিরার 

সহিত সংযুক্ত করে। অপরটী ধনুর মত বক্র হইয়! বক্কৎস্থিত 

প্রতীহারিণী স্থুলসিরার [ ৭৯ চিত্র ] সহিত মিলিত হয় এবং 
যাকৃতরক্তের সংবহন ক্রিয়। নিষ্পন্ন করে। 

ক্লু ঘ্বহ্মন্নী [৭৯ চিত্র] (050655 2১166159995) 

“নারী ধমনী মহাধমনী ও ফুস্ফুসাভিগা ধমনীর মধ্যস্থলে 

অবস্থান করিয়া উভয়কে সম্মিলিত করে । 

তনহজল(ভিন্লী (71১02596020 4১1650565) নামক 

ধমনীদ্বয় [৭৯ চিত্র] জ্রণের “আভ্যস্তরী অধিশ্রোণিকা' ধমনীঘয় 

হইতে বহির্গত হুইয়। বস্তির উভয় পার্খে প্রশ্থত হইয়৷ নাভি- 

পথে নির্গত হয়। তাহার! ভ্রণের নাভিনালকে আশ্রয় 

করিয়। অমরায় রক্ত প্রবাহিত করে। সাধারণতঃ প্রসবের 

পর অচিরেই উক্ত ধমনীঘয় শুফ হইয়া যায়, তখন উহারা 

“বস্তিরজ্জুকা” নাম প্রাপ্ত হয়। 

গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে অলিন্দদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রাচীরে 
“শুক্িছিহজ্ (601217610 0০16 ) নামক বিবর দৃষ্ট 

হয়। অধর] মহাসিরা+ [৭৯ চিত্র] কর্তৃক আনীত রক্ত জ্রণের 

দক্ষিণালিম্দ হইতে এঁ বিবরপথে বাম।লিন্দে গমন করে। 

বালক প্রস্থত হইলে পঞ্চ দিবসের মধ্যেই এই ধমনী এবং 
দির। সকল অবরুদ্ধ হইয়। যায়, এবং সুত্রাক্কৃতিতে পরিণত হয়। 

'গুক্তিছিদ্র'টা দশ দিবসের মধ্যে বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তাহার 
একটা চিহ্ন থাকে, তাহাকে 'শুক্তিথাত” বলে, একথা পূর্বেই 

বলা হইয়াছে। 

কখনও কখনও কাহারও শুক্তি ছিদ্র"টা বিলুপ্ত ন| হইয়1 
অলিন্দদ্বয়স্থিত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ উৎপাদন করে, 

এবং তাহার ফলে বাল্যকাল হইতে এক প্রকার হৃত্রোগের 
স্যষ্টি হয় (00056101691 1729 01565.86, 109,652 

[0120061) 0০16 )। : 

গর্ভস্থ বালকের রক্ত সংৰ্হনের প্রণালী এইরূপ। মাতার 
যেরক্ত অমরাতে আসিয়! উপস্থিত হয়, তাহ! 'দংবাহিনী” নায়ী 

মহা'সির। বার! নাভিনালপথে [৭৯ চিত্র] জণের শরীরে প্রবেশ 

করে, এবং সেই মহানিরা পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নিজের 
২ 

৩৯. 

করেকটা শাঁখাসির! দ্বারা বরুতের পুষ্টি সাধন করিয়া॥ 
“সেতুসিরা' দ্বারা “অধরণ+নায়ী মহাসিরার সহিত মিলিত হয়। : 

অনন্তর সেই রক্ত নিরারক্কের সহিত মিলিত হইয়া, 

“অধরা মহাসির! ঘ্বার৷ উর্ধে হদয়াভিমুখে প্রবন্তিত হয়। 
অতঃপর রক্ত স্বদয়ের “ক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ 

নিলয়ে না যাইয়াই “গুক্তিছিদ্র' পথে 'বামালিনে' প্রস্থত হয়। 

তদনস্তর বথাক্রমে “বামনিলয়ে, [৭৯ চিত্র] এবং মহাধমনীতে 
প্রবেশ করে। ইহাই প্রথম ক্রম। 

অনস্তর উত্তর! মহাঁদিরা/ [৭৯ চিত্র] পথে উর্ধদেহ হইতে 
প্রত্যাগত রুকু “দক্ষিণালিন্দে' প্রবেশ করিয়া। বিধাতার 
বিচিত্র নির্মাণ কৌশলে পূর্ববোক্ত রক্তশ্রোতকে উল্লক্ঘনপুর্ব্বক 
*দক্ষিণনিলয়ে, প্রবিষ্টহয়। “দক্ষিণনিলয়' হইতে “ফুস্ফুসা ভিগা? 
ধমনীতে প্রবাহিত হইয়। হ্বীয় অল্লাংশের দ্বার! ফুস্ফুস্ঘয়ের 
পুষ্টি সাধন করে, কিন্ত সে সময় ফুস্ফুসের ক্রিয়া! না থাকায় 
সেখানে বাছুর দ্বারা বিশোধিত হয় না। উক্ত রক্তের 

অধিকাংশ “সেতুধমনী” পঙখ মহাঁধমনীতে প্রবিষ্ট হয়। 

ফুস্ফুস্ঘযম হইতে আগত রন সাধারণ নিয়মানুসারে 
“ফুস্ফুসপ্রভবা' সিরাগুলি দ্বারা “বামালিন্দে প্রবিষ্ট হইস্থা 
তৎপর 'বামনিলয়ে' ও সেখান হইতে মহাধমনীতে প্রবেশ লাভ 

করে। ইহাই দ্বিতীয় ক্রম । 

অতঃপর মহাধমনীর রক্ত সাধারণ নিয়মানুসাঁরে তদীর় 

শীখাঁধমনী সকলের দ্বারা সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়, এবং 

উত্তরা” ও “অধরা” নামী মহাসির| দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়। 

কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার অধিকাংশ 'সংবাহিনী' নায়ী 

ধমনীহয় ভ্বারা নাভিনাল পথে মাতার অমরাতে প্রবেশ করে। 

ইহাই তৃতীয় ক্রম । 

দশম অধ্যায় 
এই অধ্যায়ে মুল ধমনীর বিষয় বর্ণিত হইবে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে হৃদরই [ ৭৮ চিত্র ] সমস্ত ধমনীর 

হূল। তথা হইতে ছুইটা প্রধান ধমনী নির্গত হয়, একটা 
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'ফুস্ফুসাভিগা+ অপরটী “মহ! ধমনী । [৭৯ চিত্র] প্রথমটা 
'ফৌস্ফুস রক্ত-সংবহুনের' মূল, দ্বিতীযটা সাধারণ “কায়িক 
রক্তনংবহনে'র মূল। 

ফুস্য্লীভ্ভিগা। (7১01100015 £&তেগে ) 

[৭৯ চিত্র) নানী একটী মাত্র ধমনীই শরীরে অবিশুদ্ধ রক্ত বহন 

করিয়া থাকে । এই ধমনী হৃদয়ের “দক্ষিণনিলয়' হইতে উদ্ভূত, 
পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণ বিস্তৃত ও তিন অঙ্গুলি মাত্র দীর্ঘ। উহা 

বন্সূলে মহাধমনীর বাম ভাগে দৃষ্ট হয়, এবং “হথকোষ+ 

নামক কলাকোষের দ্বারা আবৃত থাকে । উহ মহাধমনীর 

তোরণের ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হক! দক্ষিণ ও বাম ভাগে “ফুস্- 
ফুসাভিগা” নায়ী ছুইটী মহাশাথায় বিভক্ত হয়। উক্ত 

দুইটা মহাশাখা ফুসুফুসদ্বয় মধ্যে নানাবিধ শাখা, প্রশাখ। ও 

অন্ুশাথায় বিভক্ত হইয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে শেষস্থিত 

সক্স শাখাগুলি ফুস্ফুসীয় বাষুকোষের চতুর্দিকে জালকা- 
কারে বিস্তৃত থাকে । 

হাণ্ধহমন্লী (০1:0৮) [৭৮ চিত্র]। বিশুদ্ধ রক্ত- 

বাহিনী মুলধমনীর নাম “মহাধমনী"'। উহা জয়ের “বামনিলব, 

হইতে সম্ভৃত, ইহার মূলদেশ পঞ্চা্গুল বিস্তৃত, শেষের দিক 

আড়াই আঙ্গুল পরিমিত। উহ।র দৈর্ঘ্য নিজ হস্তের এক হাত 
পরিমাণ । উহা! হ্বশ্ম.লের দর্গিণ ভাগে ও ফুস্ফুসাতিগ! ধমনীর 
অগ্রভাগে দৃষ্ট হয়। উহার মূলভাগ সিরাধমনীকঞ্চকের 

সহিত মিলিত 'অদরধর” নানক কলাকে।ষের দ্বারা আচ্ছাদিত 

থাকে। এই ধমনী হংসের গ্রীরার মত বক্র । উহা! প্রথমে 

বক্রীভূত ইইয়] পৃষ্ঠবংশের অভিমুখে গমন করে ও তাহার 
পুরোভাগ স্পর্শ করিয়! বাম পার্খে পুনরায় বক্র হইয়া ক্রমশঃ 
নিয়দিকে প্রস্থত হইয়৷ চতুর্থ “কটিকশেরুকা”র সম্মুখে হইটা 

মহাশাখায় বিভক্ত হয়। - এই অবস্থায় উক্ত ধমনীর বর্ণনার 

হ্থবিধার অন্ত তিনটা ভাগ কল্পনা করা হয়, যথা__-আরোহি- 

ভাগ, (তোরণভাগ ও অবরোহিভাঁগ । তাহাদের নাম যথাক্রমে 
“আরোহিণ/, ৫€তোরণী, এবং “অবরো হিণী” মহাধমনী বলিয়া 

নির্দেশ করা যাস্ন। 

অনস্তর মহাধমনীর শাখা বিভাগের বিষয় বল। যাইতেছে । 

মহীধমনীর ও তাহার শেষস্থ মহাঁশাখাদ্ধয়ের এবং 

“কাগুমূলাখ্য' ধমনীর কাগদেশ হইতে উত্িত শাখাগুলির 
নাম “কাগশাখা'। “ইহাদের শাখাগুলিকে কেবল 

৫০৮০88,548555 

আধুর্বেদ সংহিতা । 

মাত্র শাখা” শব্দের দ্বার! নির্দেশ করা হয়। শাখার শাথাকে 

প্রশাখা এবং তাহার শাখাকে অন্রশাখ। নাম 

দেওয়া ষাঁয়। অনস্তর অন্ুশাখা হইতে যে শাখা সকল 

,বাহির হয়, তাহাদিগকে ধমনীপ্রতান বা! জালক বলে। 

যখন কোন কাণ্ডশ।খ! অস্তে হই ভাগে বিভক্ত হয়, 

তখন এ বিভক্ত শাখাদ্বমকে অগ্রশাখ। বল। হয়। 

কোন শাখ। এরূপে বিভক্ত হইলে বিভক্ত শাখাদ্য়কে 

অগ্রপ্রশাখা নামে উল্লেখ করা ভয়। যখন কোণ 

কাগণ্ডশাখা বা! শাখা তিন চারিটী শাখাধমনীর মুল হয়, 

তখন উহার নাম “অক্ষশা খা” । | 

কতকগুলি ধমনীর শাঁব। প্রশাখ। পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া কতকটা চক্র।কারে পরিণত হইলে, তাহ।কে 'ধমনী- 

চক্র” বল! হয়। উহ[র1 দেহের সন্ধি, আশধয ও ইন্জিপাধিষ্টিত 

স্থান গুলিকে ব্যাঁপিয়া অবস্থান করে। ধমনীচক্রের এইরূপ 
অবস্থান হেতু হঠাৎ কোনও ধমনীর 'অবরোধ ঘটিলে সেই 

প্রদেশে রক্ত সংবহনের সম্পূর্ণ অবরোধ হয় ন। এবং সেই 

জন্যই সেই প্রদেশ শুফতা প্রাপ্ত হয় না বা পচিয়া ফাঁদ না। 

সেই সেই স্থানের অপর ধমনী চক্রের প্রতান দ্বারাই তাহার 

পোষণ ভ্য। ্ 

কোন কোন দেহে ধমনীর উৎপত্তি, প্রসর ও শাখা 

প্রবিভাগের নান। প্রকার বৈচিত্র্য দেখ যাঁয়। উহা 
অস্বাভাবিক ক্রমবিভাগ ৷ বহুমৃতক শরীর পুনঃপুনঃ পরীক্ষার 
ফলে যাহ! সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহাই এই স্থানে বল! হইল। 

সিরাগুলিও প্রায় সকল স্থানেই একটা ব1 ছুইটী মিলিত 

হুইম্প। ধমনীকে অনুদরণ করে। স্থুল ধমনীকে প্রায় একটা 
এবং তন্থু ধমনীকে হুইটী সিরা অনুলরণ করি! থাকে, 

তাহাদের নাম “সহচরী শিরা? ( 21800 00101655 )। 

আরোহিণী মহীধমনী | 
[4৮ চিত্র ] 

মহাধমনীর আরোহিভাগ ছুই অঙ্গুলি মাত্র দীর্ঘ, ইহার 
পরিধি পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণ, ইহার নাম আরোহিণী 



(৮০ চিত্র) 

দক্ষিণ গলপার্খদেশ | 
( বহিমণতৃক! ও অক্ষাধরা ধমনা স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য ব্যবচ্ছেদপুর্বক প্রদর্শিত ) 

অন্ুশঙ্খ। উত্তান। ধমনী 

অনুবন্তিক। » 

অন্তহানব্যা » 

পশ্চিমকর্ণিকা » 
বক্ত নাড়ী 
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(হু) ছিগুল্িক। পেশা 
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তোরণী ঘহাধমনী। 

মহাধমনী (4১506120176 £১0:৮, )। এই ধমনী হৃদয়ের 

বামনিলয়, হইতে উৎপন্ন হইয় ঈষদ্ বক্রভাবে উর্ধাদিকে 
প্রসারিত হয় ও শেষে 'মহাধমনী'র তোরণ ভাগে পরিণত 
চয়। 

হৃদয়ের যে স্থলে আরোহিণী ধমনীর মূলদেশ সম্বদ্ধ, 
তাহার তিনদিকে তিনটা উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চস্থান পরিলক্ষিত 
হয়, সেগুলি পূর্বকথিত অভান্তরস্থ অর্দেন্দুকপাঁটিকার 
পরিচা়ক। তাহাদের অভ্যত্তরে তিনটা কোর থাকে। 
তাহার উপরে উভয় পার্খে ছুইটী অল্প পরিদর কাগ্ুশাখা 
উৎপন্ন হইয়| হৃদয়কে পোষণ করে, এঁ ছুইটা ধমনীর নাম 
হাদ্দিকীধমনী। তন্মধ্যে বাম ভাগের ধমনীটী হৃদয়ের 
বহির্ভাগে স্থ সমৃখস্থ “নিলয়াস্তরিকা* সীতায় (খাজে ) গ্রস্ত, 
দক্ষিণ ভাগের ধমনীটা পশ্চিমের সীতায় প্রস্তত। এক একটা 
'হার্দিকীধমনীর' অনুলস্বা ও অন্ুপ্রস্থা নামে ছই দুইটা 
অগ্রশাখা। ছইটা অনুলঘা শাখা পৃর্বোক্ত সীতাঘয়ে 
হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্যন্ত গিয়া পরম্পর মিলিত হয়, অনুপ্রন্থ। 
এবং শাখ! দুইটা অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যস্থিত “অলিন্দনিলয়া- 
স্তরিকা' সীতায় প্রস্থত হইয়া! পরম্পর মিলিত হয়। সেই 
সকল শাখার প্রশাখা ও অন্থশাখা দ্বারা বিরচিত ধমনীচক্র 
হৃদয়ের চতুর্দিকে দৃষ্ট হয়, এবং উহা হৃম্মাংসের পু সাধন 
করে। | 

ব্যতিকর। আরোহিনী মহাধমনীর সহিত অন্তান্ত 
যন্ত্রের বাতিকর বা অবস্থানের সম্বন্ধ এক্ষণে বলা যাইতেছে । 
উহ সম্মুখ ভাগে দক্ষিণ ফুস্ফুসের একদেশ এবং হৃৎকোষের 
একাংশ দ্বারা প্রায় আচ্ছার্দিত। ইহার পশ্চাতে হৃদয়ের 
'বামালিন্দ' “ফুস্ফুসাভিগা ধমনীর দক্ষিণ মহাশাখা! এবং 
দক্ষিণ 'ক্লোমকাণ্ডিকা' বর্তমান থাকে। দক্ষিণ ভাগে 

উত্তরা মহাঁদিরা ও হৃদয়ের “বামালিন্* এবং বামভাগে 
ফুল্ফুসাভিগ। ধমনী। 

তোরণী মহাধমনী 
[৭৮ চিত্র] 

মহাধমনীর তোরণ ভাগের নাম তোললী আহা- 

১৬১ 

চারি অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ। ইহা মহাধমনীর আরোহি 
ও অবরোছি ভাগকে সংযুক্ত করিয়া রাখে । এই তোরণী 
মহাধমনী উর:ফলকের পৃষ্ঠদেশে দক্গিণন্থ দ্বিতীয় উপপপুকার 
স্ধিস্থান হইতে উঠিয়! তির্যাগ ভাবে শরগতিতে চতুর্থ পৃষ্ট- 
কশেরুকার অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রশ্থত থাকে । ইহ! প্রথমে 
'ক্লোমনলিকা'র সম্মুখভাগে ও তৎপরে বামভাগে দেখা যায়। 
ইহার ক্রোড়দেশে ফুস্ফুদাভিগ!ধমন্রী ছুইটী মহাশাখায় বিভক্ত 
হইয়া বামা-ক্লোমকাণ্তিকার সহিত অবস্থান করে। 'ফুম্- 
ফুদাভিগা” ধমনী ও 'মহাধমনী+র মধ্যস্থলে “সেতৃবন্ধনিকা” নায়ী 
শুষ্ক ধমনী উভয়ের সংযোগ সাধন করে। ত্রণাবস্থায় যাহা! 
'সেতু ধমণী” নামে বর্তমান থাকে, তাহাই অবশেষে গু 
হই! “সেতুবন্ধনিকা'য় পরিণত হয়। 

তোরণী' মহাধমনীর শিখর দেশ হইতে দক্ষিণদিকে কাওমূলা 
(11017017152, 41661) [৭৮ চিত্র] নায়ী সবলধমনী ও 

বাম দিকে বামামহামাতক| এবং অক্ষাধরা নামী ছুইটী কাণ্ড - 
শাখার উৎপত্তি হয়। এই 'কাওমুল/ ধ ধমনী দক্ষিণ অক্ষ 
ও উরঃফলকের দন্ধিস্থানের পৃষ্ঠভাগে ছুইটী কাণ্শাখায় 
বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ মহামাতৃক। ও অক্ষাধর। নামে প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। মহাধমনীতৌরণ হইতে তত্রপে চারিটী 
কাওশাখা সাক্ষাৎ ও পরম্পরা নন্বন্ধে উৎপন্ন হয়। 
তাহাদের মধ্যে “মহামাতৃক! ধমনীদ্য়” [৭৮ চিত্র] উর্ধাদিকে 

প্রন্থত হইয়া চারিটী মাতৃকাধমনীতে বিভক্ত হইয়া শাখ! 
প্রশাখা দ্বারা মস্তক ও গ্রীবাদেশের পুষ্টি সাধন করে।: 
“অক্ষাধরা'দ্বয় [৭৮ চিত্র] তির্ধ্যগভাবে বহিমুর্খে আগমন 
করিয়। পথিমধ্যে কোন কোন শাখা প্রশাখা দ্বারা মস্তক, 

গ্রীবা, অংস ও বক্ষস্থলের পোষণ করিয়া, কক্ষদ্বয়ে (বগলে) 
আসিয়া কঙ্গাধরা নাম গ্রভণ করে এবং বায়ে বিস্তৃত হইয়া 

বাহুধমনী নামে পরিচিত হয়। এক একটা 'বাহুধমনী' 
কু্রিসনধির সঙ্ুখভাগে প্রকোর্ঠের ভিতর ও বাহির সীমানায় 
ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রশাখা ও অহুশাখা সমূহ দারা 
বাছুর পুষ্টি সাধন করে। 

(ব্যতিকর)। তোরণী মহাঁধমনী সন্মুখতাগে 'ফুস্ফুসধর' কলা 
কোষের অংশঘয় এবং 'বালগ্রৈবেয়ক' [৭৮ চিত্র]নামক স্থির 

হব্সক্দী (8০:5০ 27৩5) ইহা অপেক্ষাকৃত স্থল এধধ”” শের ভাগের বারা আবৃত । তাহার বাম ভাগে কলাকোষের 
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সহিত বাম ফুস্ফুসাংশ, “বাম! 'অনুকোষ্ঠিক [৭৮ চিত্র] নারী 

নাড়ী, “বামা প্রাণদা' নায়ী নাড়ী ও তানাদের শাখা প্রশাখ! 

সকল দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভ|গে 'অনাহতচক্র', “মন্ননলিকা' ও 
'রসকুল্য|” এবং দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে 'ক্লোমনলিকা” অবস্থান 
করে। তোরণীর উর্ধদেশে “কাওমুল1' 'বাম! মহামাতৃকা ও 

'অক্ষাধর!” নামক ধমনীতুয় বর্তমান থাকে । পুরোবর্তিনী 
“ামা-গলমূলিকা” নায়ী শির। এ ধমনীব্রয়কে তির্যগ ভাবে 
উল্লজ্বন করিয়। থাকে । তোরণের ক্রোড়দেশের কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

অবরোহিণী মহাধমনী 
[৭৮ চিত্র] 

'মহাধমনী'র অবরোহি ভাগের নাম অলক্পসোভিন্নী 
মহাধমনী (16500110117 40102 )1 ইহ! চতুর্থ পৃষ্ঠ- 

কশেরুকার সম্ুখদেশ হইতে আরস্ত করিয়া পৃষ্ঠ-বংশের 
বাম পার্থে চতুর্থ কটিকশেরুকা পর্যস্ত বিস্বত। বর্ণনার 
সুবিধার জন্ত ইহার “রম্য ভাগ? ও 'দধ্য ভাগ'__-এইরূপ ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা যায়। 'মহাপ্রাচীরাস্থ “মহাধমনী”ছি্ 
হইতে আরস্ত করিয়া! যতদূর পর্য্যস্ত ইহ নিয়দিকে প্রবর্তিত 
না হয়, উরোগুহার অভ্যন্তরস্থ সেই অংশের নাম “ওরসী 
মহাধমনী' (11012,016, 80109); আর নিম্নিকে উদ্রগুহায় 

প্রবিষ্ট অংশের নাম 'ওদরী মহাঁধমনী' ( 451)007911721 

4801৮ )। 

এই বিভক্ত মহাধমনীর তন্ুক। ও শাখা সকল স্বীয় শাখা 
প্রশাথা দ্বার! বক্ষঃস্থলের ও উদরের অংশ সমূহের পুষ্টি সাধন 
করে। (ব্যতিকর)। ওঁরসী মহাধমনীর সহিত অন্তান্ত চন্দ্রের 
অবস্থানের সম্বন্ধ বল! বাইতেছে। ইহার সম্মখে বাম ফুস্ফুসের 
মূলদেশ, 'হংকোষ", 'অল্ন নলিকা, ও “মহা প্রাচীরার' একাংশ 
অবস্থিত) পশ্চাৎ দিকে পৃষ্ঠবংশ ও “বাম পুরোবংশিকা+ সিরা 
দ্গিণ দিকে 'রসকুল্যা”, ও দক্ষিণা পুরোবংশিকা সির|; 
বাম দিকে “বাম ফুস্ফুসধরা কলা' ও বাম ফুস্ফুস অবস্থান 
করে। এইরূপে 'পশ্চিমাধর' ফুস্ফুসাত্তরালে এই মহাধমনী- 
ভাগ পরিলক্ষিত হয়। 

(ব্যতিকর)। এক্ষণে 'উদনী মহাধমনীর, সম্পর্কে অন্তান্ঠ 

আমুর্বেদ সংহিত। 

য্চের অবস্থানের বিষয় বলা যাইতেছে। ইহার সম্মুখ তাগে 
আমাশয়, অগ্যাশয়, বাম বৃক্কোদুত সিরা, ক্ষুদান্ত্রের 'গ্রহণী, 
নামক আগ্থভাগ ও অস্ত্র ধমনীর মুলদেশ অবস্থিত । পশ্চাদ্ 
দিকে কটিকশেরুকা চতুষ্ট়। দক্ষিণ ভাগে রসপ্রপা, 
রসকুল্য।, দক্ষিণ 'পুরোবংশিক।' নারী সিরা, মহাপ্রাচীরার 
দক্ষিণ মূল ও অধর! মহাসিরা। বাম ভাগে মহাপ্রাচীরার 
বাম মূল, গ্রহণীর প্রথম ভাগ, ক্ষুদ্রান্ত্র, ঈড়া নারী মহা নাঁড়ী 
এবং বাম গৰীন| অবস্থান করে। [৮৪ চিত্র] 

(মহাধমনীর অস্তিমবিভাগ )। মহাঁধমনী শেষের দিকে 

চতুর্থ 'কটিকশেরুকার' সম্মুখ ভাগে হুইটা মহাশাথায় বিভক্ত 
এবং এ ছটা মহাশাখ! 'ত্রিকাস্থি শিখরে'র নিকট উপস্থিত 

হইয়! পুনরায় চারিটী 'অগ্রশাখা ক।গুশাখ! নামে কথিত। 

তাহাদের বাহিরের ছুইটা কাণ্ডশ।খা, তাহার। 'বাহা! 
অধিশ্রোণিক1' (133৮, [100 £1651155) নাম ধারণ করে। 

[৮৪ চিত্র] এই ছুইটী ধমনী “বংক্ষণ দরী” পথে বহির্গত হইয়া 

'এবর্বী ধমনী' নাম ধারণ করে। এক একটা “উবর্কা ধমনী' 

জানুসন্ধির পৃষ্ঠদেশে দুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়া জজ্ঘার সম্মুখে 

ও পশ্চাৎ দেশে নানা প্রকার প্রশাখ। অন্ুশাখায় প্রন্থত হয়। 

ইহারা অধঃশাখার সকল স্থানে রক্ত সঞ্চারণ করে। 

মহাধমনীর অপর ছুইটী কাগ্ডশাখ! বন্তিগুহার অন্তর্গত 

হই আভ্ন্তল্ী অপ্িশ্রোপিক্তা (006600] 
[1190 4১001565 ) [*৯ চিত্র] নাম ধারণ করে। অনস্তগ 

ইহারা শাখা প্রশাখা দ্বার! বন্তিগুহাগত আশর গুলিকে ও 
তাহার চতুঃপার্বস্থ বাহিরের এবং অভ্যন্তরের স্থান সমূহকে 

পোষণ করে। 

মহাধমনীর বিভাগের বিষক্প সংক্ষেপে ও স্থুল রূপে বলা 
হইল। অনস্তর বিস্তৃতভাঁবে বল! যাইবে। 

একাদশ অধ্যায় 
শিরোগ্রীবীক্প ধমনী সমূহের বিষয় এক্ষণে বর্ণনা করিব। 

ছুইটা “মহামাতৃকা' নামী স্থুল ধমনী শতাধিক শীখা, 
প্রশাখা ও অন্শাখ। ছ্বার।' মন্তক ও গ্রীবাদেশেন পুষ্টি 

বিধান করে। “অক্ষাধরা+ ধমনীঘয়ের ছইটী 'মন্তিফ মাতৃকা 



বহি্াঁভুষ্ষা ধমনী । 

নায়ী শাখা, তাহাদেক্স সহকারিতা করে। ইহাদের সুচ্ষামু- 

সঙ্গ গ্রতান সমূহের দ্বার! মন্তক ও গ্রীবার বাহ্ ও আত্যস্তর 
স্থান সকল পরিব্যাপ্ত থাকে । 

অতঃপর "মহামাতৃক।” নাক্সী সূল ধমনীর বিষয় বলা 

যাইতেছে । মহামাতৃকা হইটা--বাম1 ও দক্ষিণ। | 
লামা আহামাাতিক্কা (15606 600001 

02960) ও আ্রাক্ম। ভক্ষণ লা (৭৯ চিত্র) সাক্ষাৎ 

সঙ্দ্ধে মহ! ধমনী হইতে উৎপন্ন, কিন্তু লেন্স 
হহামাতিক্কা ( চ২1517৮ ০09221701) 0910010 ) ও 

অসক্ষার্ধব্র। 'মহাধমনী' প্রস্থত “কাঁওমূলা' নামী ধমনীর 
বিভাগ দ্বারা উৎপন্ন । এই বিভাগ দক্ষিণ অক্ষকাস্থি ও 

উরঃফলকের সন্ধিস্থানের পশ্চাতে হইয়া থাকে-_ইহ! পূর্ক্বেই 

বল! হইয্লাছে। ছুইটা "মহামাতৃকার' পারিভাষিক নাম 

কাগ্ডশাখা । 

এই ছুই “মহামাতৃকণ' নায়ী কাগুশাখা কনিষ্ঠাঙ্থুলির 
অগ্রভাগের হ্যায় স্থুল; উহার অর্শকাশ্থি £__-উরঃফলকের 

সন্ধিদেশের পশ্চান্তগ হইতে তির্ধ্যগ্ভাবে উর্ধামুখে গ্রীবাতে 

“অবটু+ দ্বয়ের উর্ধধারা পর্য্ত্ত বিস্বৃত। এক একটা মহাঁ 
মাতৃকা ছুই হুইটী অগ্রশাখায় বিভক্ত, তাহাদের যথাক্রমে 

বহিমণীভৃক! ও অন্তমণতৃকা নাম দেওয়! যায়; তম্মধ্যে প্রথমটা 
সম্মুথ দিকে অবস্থান করিয়া গ্রীবার বহিদে শের পুষ্টি বিধান 

করে, অপরটি পশ্চাদ্দিকে গ্রীবার অন্তঃ প্রদেশে প্রবেশ 

করিয়া শাখা প্রতানের দ্বারা ভ্রাণ, নেত্র ও শ্রবণেক্ত্রিয়ের 

অধিষ্ঠান সমূহকে পরিপোষণ করে এবং মস্তিষ্কের অভিমুখে 
অগ্রসর হয়। 

(ব্যতিকর )। উভয় “মহামাতৃকা”, সম্মুখ ভাগে 

পউরঃকর্ণমূলিক।” (৮* চিত্র) পেশীদ্বয়ের দ্বারা আবৃত ও উক্ত 

পেশীদ্ধযের অনুক্রমে বিস্বৃত। এক একটী মহামাতৃক। 

গ্রীবাগ্রচ্ছদাংশের দ্বারা নির্শিতি “মাতৃক! কঞ্চুকের” অভ্যন্তরে 
প্রাপদা' (৭৮ চিত্র) নায়ী নাড়ী ও 'অন্ুমন্ত” (৮* চিত্র) নায়ী 

সিরার সহিত অবস্থান করে। করুকের সম্মখে “জিহ্বা- 
মূলিনী' নামী নাড়ীর “নিয়গা” শাখা বর্তমান থাকে | মহা- 
মাতৃকা দ্বয়ের অন্তরালে গ্রীবামূলে একমাত্র শ্বাসনলিক1। 
উর্ধভাগে বথাক্রমে গ্রৈবেয়গ্রন্থি, স্বরযন্ত্র ও অন্লনলিকার 
আছ্ভাগ দৃষ্ট হয়। পশ্চাদ্দিকে গ্রীবাবংশের সন্ম্থ ভাগে 
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এক এক দিকে পীর্থ-গ্রীবিকা” ও 'দীর্ঘ-শিরঙ্কা' পেশীঘয় 

অবস্থান করে। পেশী ও ধমলীর অন্তরালে বামদ্দিকে 

“ঈড়া” ও দক্ষিণ দিকে “পিঙ্গলা' নানী মহানাড়ী নাড়ী-কনদোর 
সভিত বর্তমান। 

বহিম্ণতৃক! ধমনী । 
(৮১ চিত্র) 

ল্রহিক্মীতিক্চা | (10910001 0510110 0) 

মহামতৃকাঁর অগভীর অগ্রশাখার নাম 'বহির্মভৃকা ॥ এই 
“বহিমণতৃকা” “অবটু' নামক তরুণাস্থির 'উর্ধধারা' হইতে 
আরম্ভ করিয়া! কর্ণমূল পথ্যন্ত তির্য্যগ ভাবে উর্ধদিকে প্রস্থত 

হয়। তাঁহীর আটটা প্রশাখা। তাহাদের চারিটা সম্মথ দিকে, 

তিনটা পশ্চাৎ দিকে ও একটি উর্ধদিকে গমন করে। সম্মখের 
চারিটী মূল দেশ হইতে উর্ধদিকে যথাক্রমে উত্তরগ্রীবিকা। 
অনুজিহ্বিকা, বহির্থানব্যা ও তন্তর্থীনবা! নামে প্রসিদ্ধ। 

পশ্চাৎদিকের উর্ধগামিনী প্রশাখার নাম অনন্থারিবী উ্ধগা, 
অপর ছুইটার নাম যথাক্রমে কপালমূলিনী ও পশ্চিমকণিকা। 
উদ্ধদিকের যে প্রশাখ। অগভীর ভাবে অবস্থান করে, তাহার 

নাম অন্ুশঙ্খা | 

উত্তল্রঞ্ীব্িক্চা (৮৪ চিত্র) 

[0751910 ) নায়ী ধমনী কন্তিকাস্থির মহাশ্লের অধোদেশে 

“বহির্মাতৃকা ধমনীর সন্পুখভাগ হইতে উৎপন্ন হুইয়! “ট্রাবেযক? 

্রন্থিতে প্রবেশ করে । উহার শাখা অপর পার্খস্থ উত্তরগ্রীবিক। 

ধমূনীর শাখ| সমূহের সহিত মিলিত হুইয়! সুক্ষ প্রতানাবলীর 

দ্বার নিকটস্থ পেশীগুলির পুষ্টি সাধন করে। ইহার চারিটা 

প্রধান অনুশাখা__অন্ুক ্ঠিক।, উত্তরা অধিস্বর, অনুকৃকাটিক। 

ও অন্তাভিগা নামে প্রসিষ্ধ। তাহাদের প্রথম তিনটা 

যথাক্রমে কত্িকাস্থি, স্বরযস্ত্র ও রুকাটিকায় প্রবেশ লাভ 

করে। চতুর্থটী মন্তা (উরঃকর্ণ মূলিকা) পেশীর পুষ্টি 
সম্পাদন করে। | 

অন্যজিহ্বিক্া। (1510889] ) নায়ী ধমনী 

“বহির্মাতৃকা'র সম্মুখ দেশ হইতে উপর হুইয়া কণ্িকাস্থির 
অধ:শৃঙ্গের দিকে তিথ্যগ্ভাবে যাইয়! জিহ্বার নিম পর্য্যস্ত 

বিস্তৃত হয়। ইহার চারিটী অনুশাখা, তাহারা “অনুকষ্ঠিক? 

'রসনোত্তরিকা' 'রসনাধরিক1 ও পিস্তীর রসনিকা” নামে 

( ১1001101 
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প্রসিদ্ধ। নামের দ্বারাতেই ইহাদের অবস্থানের বিষয় 

পরিজ্ঞাত হওয়। যাঁয়। 

ন্রহিহ্ণানল্যা লা ক্জুথস্মনী (৮৯ চিত্র) 
(12৮. 15511160901 125011 0 নায্মী বহিমণতৃকার 

অগভীর গগ্রশাথা নিয়দিকে হম্ুপাশ্বস্থ €স্ত, ধমনী, 
পরিখা পথে প্রস্থত হইয়া চিবুক, ওষ্ঠ ও নাসার পার্খে 

প্রশ্থত হয়। উহার আটটা অনুশাখা, তন্মধো পাঁচটা গলার 

দিকে গমন করে। অপর তিনটা মুখমণ্ডলের দিকে গমন 

করে। গলদেশের দিকের পাঁচটা__-আরোহিণী তালুগা, 
উপজিহ্বান্ুগা, চিবুকাধরী়া, গ্রস্থিগা ও চিবুকাধরীক1 এবং 
মুখমগ্ডলের দিকে তিনটী--মধরোষ্ঠিকা, নাসাপার্থিকা এবং 

নাসামুলিক!। 

অভ্ভহপন্নল্য। (৮০ চিত্র) [11751001 11125] 

অন্তর্থানব্য। নায়ী স্থল ও গম্ভীর প্রশাখ| কর্ণমূলের নিয়ে উৎপন্ন 

হইয়া অধোহনুকূটের অন্তস্তলকে আশ্রয় করিয়া তির্যাগ্ভাবে 

হন্ুসদ্ধির নিয়ে ও পশ্চাতে প্রবেশ করে । ইহা পনেরট, 

অনুপাখার দ্বারা হন্নু, কর্ণ, কপোল, তালু প্রভৃতির ও 
'মৃস্তিক্ষবৃতিক1” কলার পোষণ করে। বর্ণনার স্্বিধার 

জন্য তাহার তিনটা ভাগ কলনা করা যায়। আগ ভাগ, মধ্য 

ভাগ ও শেষভাগ। তন্মধ্যে আগ্ভভাগ কর্ণমূল হইতে “উত্তরা- 

হনুমূলকর্ষণী' (৮১ চিত্র) নাম্মী পেশীর নিয়ধারানুক্রমে অবস্থান 
করে। মধ্যভাগ ধনুর মত বক্র হইয়! সেই পেশীর উপর শান্িত 

থ।কে ; এই অংশ শঙখচ্ছদ নামী পেশীর দ্বারা আচ্ছাদিত। 

শেষ ভাগনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং এ পেশীরই মূলদয়ের অস্ত- 
রাঁলের পথ দিয় করোটিপক্ষস্থ “হনুজাতৃকখাতে গমন করিয়া 

অন্ত্রশাথ! সমূহে বিভক্ত হয় । তন্মধো-_ 

আগ্ভাগের পাঁচটা অনুশাখা। দুইটা 'গম্তীরকণিকা' 
ও 'পটহপুরস্কা+ নামে কর্ণের দিকে, ছুইটা “মধ্যমা” ও “অনুচরী” 

'মন্তি্ষবৃতিগা' নামে মস্তিষ্কবৃতির দিকে এবং একটী “অধর- 

দস্তিকা+ নামে অধোহনু মণ্ডলের দিকে গমন করে। 

মধ্যভাগের চারিটী অনুশাখা। থা, শাখান্থগাগন্তীরা, 
হনুসূলিকা, হন্ুকুটিকা ও অনুকপালিকা। অস্তাভাগের 

অন্ুশাখ। ছয়টী . যথা,__পশ্চিমদস্তিকা, নেত্রাধরীয়া, অব- 
রোহিণী তালুগা, অনুগ্রদনিকা, জতৃকাপাদিকা এবং জতৃকা- 

তালুকা। তাহাদের মধ্যে “নেত্রীধরীয়!” ধমনী ছুইটা তন্বু- 

আযুর্কে্ণ সংহিতা । 

শাখান্স বিভক্ক হইয়া “নেত্রগুহাঁনুগা' ও “উত্তরদস্তিকা* নাঁম 

গ্রহণ করে। অন্ুগ্রসনিকা ও জতুকাপাদিক1 'গ্রাসনী, 

পেশী এবং শ্রুতিস্থরগার দিকে বিস্তৃত। ইহাদের প্রায় 

সমন্ত অনুশাঁখার নামের দ্বারাই পোষণীয় স্থান সমূহ অবগত 

হওয়া ষায়। সেইজন্ত আর অধিক বর্ণনা করা হইল না । 

এক্ষণে বহিমীতৃকার পশ্চানুখী প্রশাখা সমুহের বিষয় 

বলিব। 

বহিমীতকার পশ্চাদ্্ দিক্ হইতে উৎপর “উর্ধগা অন্ন" 

দ্বারিণী' নায়ী প্রশাখা অন্তর্মাতৃকার পার্থ উ্ধামুখে অবস্থান 
করে। তাহার তিমটা ন্ুণাখ। যথা, অন্ুগ্রসনী, পটহাধরীয়া 

ও পশ্চিমবৃতিগ! । ইহারা যথাক্রমে অন্দ্ধার, কর্ণপটহ ও 
ও মন্তিষ্তবৃতির পার্থ অবস্থান করে। 

“কপালমুলিনী” [৮* চিত্র] নারী প্রশাখা কপালমুলস্থ পেশী 
সমূহকে ভেদ করিয়া প্রন্থত হয়। তাহার ছয়টা অনুশাখা, 

তাহার! মধ্যন্থগা, গোস্তনিকা, কর্ণপালিকামাংসগা, মস্তিফবৃতিগা 
ও পশ্চিমকপালিকা নামে প্রসিদ্ধ । তাহার মধ্য প্রথমটা-_ 

মন্তাখ্য পেশীর মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়টী শঙ্গাস্থির 

গোস্তন প্রবদ্ধনে, তৃতীয়টা কর্ণপাঁলিতে, চতুর্থটা গ্রীবা-পৃষ্ঠদেশস্থ 

পেশীগুলিতে, পঞ্চমটী শিরোগুহার অভ্যন্তরে প্রস্থত হইয়া 

মহ্তিফ্বৃতিতে এবং যষ্ঠটা শিরশ্ছদখ্য পেশীর মধ্যে ও 

মস্তকের ত্বকে প্রবেশ করিয়া সেই সকল স্থানের পোঁধণ 

করে। 

কর্ণমূলের পশ্চাতে বহিমাতিকা হইতে 'পশ্চিমকিকা' 

[৮* চিত্র! নায়ী ধমনী উৎপন্ন হইয়া “দ্ধিগুন্ফিক1? [৮* চিত্র] 

পেশীর মূলের উপরে কর্ণমুলিক গ্রস্থির পশ্চাতে প্রস্থত থাকে। 
ইহা! শঙ্খাস্থির গোস্তন ও কর্ণবিবরের অন্তরালে প্রবেশ করিয়! 

ও কয়েকটা অন্ুশাখার দ্বার! দ্বিগুল্ষিকাদি কয়েকটা পেশীর 

ও কর্ণমূলিক গ্রন্থির পৌঁষধণ করে, ইহার তিনটা অনুশাখার 
নাম কর্ণীস্তরীয়া, কর্ণপৃষ্ঠগা ও পশ্চিমকপালিকা। 

বহি্মতৃকার পশ্চান্ুখী প্রশাখা তিনটার বিষয় বলা 
হইল । 
বহিম্শীতৃকাঁর অবশিষ্ট উর্দমুখী 'উত্তানা অনুশঙ্খা* [৮০ চিত্র] 

নায়ী প্রশাখ। কর্ণমূল গ্রন্থিকে ভেদ করিয়! তির্য্যগ ভাবে কর্ণের 

সম্মুখ দিকে প্রস্থত হুইয়৷ পুরঃকপালিকা 'ও পার্থকপাঁপিকা 
নামে দুইটা অনুশাখায় বিভক্ত হয়। ইহার অপর অন্ুশাখা 
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মাস্তফ মান়কা। 

গুলি কর্ণমুলিক গ্রন্থি ও হন্ুসদ্ধি হন্ুকূট কর্ষণী পেশীকে. 

পোষণ করে। অনুবক্তিকা, পুরঃকর্ণিকা, গণ্ডনেত্রিক ও 
মধাম শঙ্ঘিক1 নামে আরও চারিটা অনুশাখ। কর্ণের অগ্রভাগে 

ষ্ট হয়। নামের দ্বারাই ইহাদের অবস্থানাদির বিষয় অবগত 

হওয়াযায়। 
অন্তর্মাতৃক। ধমনী পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রীবার এক 

এক পার্খে 'অবটু” ন।মক তরুণা্ছির উদ্ধধারার সমীপে 

মঁহামাতৃকা ধমনীর বিভাগ হয়। উক্তরূপে বিভক্ত মহা- 
ম[তৃকার ষে গন্ভীরশাখ! প্রধান মন্তিক ও নেত্রদ্বয়ের পুষ্টি 

বিধান করে, তাহার নাম “অগ্রম(তৃকা ধমনী'। সুবিধার 

জন্য তাহার চারিটী বিভাগ কল্পনা! করা হযঘ। যে অংশ 
প্রথম তিনটী গ্রীবাকশেরুকার বাত গ্রব্ধন গুলির সনুখে 
উথথিত হইয়! “গলবিলে'র ও ্উপজিহিবকা'র পার্খে সন্নিহিত 

থাকে, সেইটা “গলপার্ীর়' নামক আছ ভাগ। যে জংশ 
শঙীস্থির 'অশ্মতটিকা'ংশস্থ মাতকাম্থরগ্গায় প্রবেশ করিয়া 

করোটির অত্যস্থরে উপস্তিত হয়, সেই অংশটী “অ1শতটি কত 

নামক দিতীয় ভাগ। অনন্তর যে অংশ করোটির অভ্যন্তরে 
যাইয়া মস্তিক্ষবতিগ। নায়ী কলা ভেদ করিয়! 'জতুকাস্থি'র 

পার্খদেশে মাতৃকাপরিখাতে সংস্কৃত লুপ্াকার চিন্ের মত 
প্রসারিত হয়, সেই 'অণশের নান 'জাতুকপাশ্বিক+, ভাগ বা 

তৃতীয় ভাগ । এইরূপে দ্বিতীগ ও তৃতীয় ভাগের শাখাপ্রশাখা- 
দ্বারা পথিমধ্যস্থ স্থান সমূহের পুষ্টিনাধন করিয| ভন্তম1তৃকা 

ধমনী মস্তিষ্কের তলদেশে আঁসিয়! উপস্থিত হয় এবং অবশেষে 

চারিটী শাখায় বিভক্ত হয়। এইটা 'মন্তিষ্ষনূলিক” নামক 

চতুর্থ ভাগ, এস্থলে স্মরণ স্লাথিতে হইবে যে অন্তমর্ণতৃকা 

ধমনী তৃতীয় ভাগের দ্বারা "ত্রিকোনিকা” নারী সিরাসরিংকে 

ভেদ করিয়া গমন করে। ইহার চতুর্দিকে ওয়া, ৪র্থী, ৫মী ও 

৬ষ্ঠী নাড়ী দুষ্ট হয়। 
এক্ষণে ইহার প্রশাখ! বিভাগের বিবয় বলা যাইতেছে। 

১। “গলপার্ীয় ভাগে কোন প্রশাখা নাই । 
২। ্অশ্মতটিক' (৮২ চিত্র) ভাগে ছুইটা শাখা_ 

তিন্ুপটহিকা” ও 'জতুকাপার্দিক1'। নামের দ্বারাতেই 

উভয়ের অবস্থানাদির বিষয় অবগত হওয়! যাঁয়। 

৩। '“জাতুকপাস্বিক' ভাগে পাচ প্রকার শাখা, যথা- 

'জতৃকাপাস্বিক1' “অনুপৌধণিক1", *ত্রিধারক দ্ধিকা', 'অগ্রিমা- 

১৩৩ 

১৬৫ 

মন্তিফবৃতিগ' ও ণ্াক্ষুষী'। তাহাদের মধ্যে “জতুকা- 
পাশ্িকা' নামক অসংখ্য প্রশাখা জতৃকাস্থি শরীরের নিকট- 
স্থিত স্থান সমূহের পোষণ করে। 'অনুপোষণিক1” নামক 

যুগ্ম প্রশাখ। “পোষণক1' নামক গ্রন্থির পুষ্টি সাধন করে। 
ত্রিধারকন্ধিকা নায়ী ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি পঞ্চম নাড়ীর 

'ত্রিধারকন্ধে'র পুষ্টি বিধান করে। অগ্রিয়ামস্তিববৃতিগ। 
নামী ক্ষুদ্র প্রশাখ। সম্মুথস্থ মন্ত্রিফবৃতির পোষণ করে। 

চাক্ষুষী' নামী প্রশীখ! দশটা অনুশাখা দ্বারা নেত্র- 

গোলকার্ির পোষণ করে এবং অপর তিনটা অন্ুশাখা দ্বার! 

'মস্তিফবুতি” 'ললাট” ও “নাসামূলের রস সঞ্চাললক্রিয়! 

সম্পাদন করে। নেত্রাধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্তৃতভাৰে বলা 

হইবে। 

৪। “অন্তমাতিকা ধমনীর চারিটা প্রশাখা “মন্তিগব- 

মুলিক' ভাগ হইতে নির্গত হইয়া মন্তিক্ষের নিমনদেশে প্রস্থ 
হর এবং মন্তিষ্কের এ প্রদেশের পোষণ করে।' তাহার! 
“অগ্রিমা অভিমস্তিফা”, “মধ্যমা অভিমন্তিক্কা”, “পশ্চিমা মূল- 

যোজনিকা” ও “অগ্রিমা অন্ুশূঙ্ঘলিকা” নামে প্রসিদ্ধ । ইহায়। 
অপর পশ্বস্থ “ন্তমণতৃকা” ধমনীর সদৃশ প্রশাখীর সহিত 
মিলিত হুইয়! মস্তিষ্ষম(তৃক1 ধমনীদ্ধধের সংযোজক “অগ্র- 

মুলিকা*র সহিত সংযুক্ত হয় এবং মস্তিদধমূলীয় ধমনীচক্র 
বচপার সাহায্য করে। 

এই শাখা চারিটীর মধ্যে “মধ্যমা অভিমন্তিষফ।/ই প্রধান 

ও সর্ব[পেক্গা স্ুল অগ্রগ্রশাখ । উহা স্বপার্খীয় মন্তিষ্কার্দের 

মধ্যভাগের ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে। 

মন্তিক্ষমাতৃকা। 
(৮২ চিত্র) 

'অক্ষাধর!" ধমনীদষের “মস্তিফম|তৃক নামক ছুইটী শাখ। 

গ্রাঝার উভয় পার্থ উর্ধমুখে বিস্ৃত হইন্া প্রধানভাবে 
মন্তিষ্ষের পোষণ করে। ইহার! গ্রীবাকশেরুকাগুলির বাহু- 
প্র্ধনাস্তঃস্থিত মাতৃকাচ্ছিদ্র পথে পশ্চাতের কপালমূলে 

আসিয়। মহাঁবিবরের দ্বার! মস্তকের অভ্যন্তরে গ্রবেশ ককে। 

তদনস্তর তাহার অগ্রভাগে আলিয়। মন্তিফধের ভধোদেশে 

উভয়ে মিলিয়! একটী ধমনীতে পরিণত হয় এবং তখন 



১৬৩৬ 

অগ্রমূলিক! বা মন্তিফমূলিকা নাম ধারণ করে। অবশেষে 
মন্তিষ্ষমূলিক ধমনীচক্রে প্রবিষ্ট হয়। 

এক একটী মস্তি মাতৃকার দুই ছুই প্রকার শাখা, 

কতকগুলি গ্রীবাগতত ও কতকগুলি শিরোহভ্য্তরীয়। 
গ্রীবাগতগুলি আবাব ছুইভাগে বিভক্ত, যথা মাংসগা ও 

সুযুষ্নাকাতীয়া; তন্মধ্যে মাংসগা শাখাগুলি কপালমূলে বহির্গত 

হইয়া পশ্চিম গ্রীবীয় গভীর পেশীগুলির পুষ্টিসাধন করে। 
নুযুস্ন।-কাতীব শাখাগুলি কশেকচক্রাস্তরের ছিদ্রসমূহকে 

আশ্রয় কিয়! স্থযুক্া কাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার 

তৃপ্ধি বিধান করে। শিরোহভ্যন্তরীয় শাখাগুলি মস্তিফমূলিক 

ধমনীচক্র নিন্মাণের পুর্বে চারি প্রকার যথা, মন্তিষষবৃতিগা, 
পৃষ্ঠবংশান্তরীয়া, অনুমন্তিষ্কীয। ও ন্ুযুস্তাশীর্ষগা | ' মন্তি- 
মুলিকার উভরপার্থে উত্তরা, অন্ুমন্তিষীয়া, অগ্রিমাধর! তনু- 

মন্তিষীয়া, অন্ুধম়িব্লকা, অন্ুশ্রতিগা ও পশ্চিম মন্তিফানুগা 

নামে পাচ প্রকার শাখা নির্গত হয়। এই সকল পার্থ 
গামিশাখ! অনুমন্তিষ্ক, ধরিল্নক, অস্তআবনীয় স্থানবিশেষের ও 

মন্তিফের পশ্চিম ভাগের রক্তসংবহন ক্রিয়৷ নিষ্পাদন করে। 

শেষের দিকে এই ধমনী দ্বই ভাগে বিভক্ত হইয়া! মস্তিষ্কের 

পশ্চাৎদিকে অন্ুগমন করে। 

মস্তিক্কমূলিক ধমনীচক্র। 
| ৮৩ চিত্র ] 

মস্তিষ্কের অধিকাংশই মস্তিক্ষ-মাতৃকাদ্বয় ও অন্তম্ণতৃকা- 
দয় ধমনীকর্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করে। ইহারাই নিজ নিজ 

শাখার পরস্পর মিলনের দ্বার। দৃষ্টিনাড়ীর শ্বান্তক নামক 

গ্রন্থির চতুঃপার্থে' ধমনীচক্র নির্মাণ করে। পুরোভাগে 

অস্তম্ণতৃকার মন্তিধ।নুগ! নামে হুইটা অগ্রিম প্রশাখাধমনী 

অগ্রযোজনিকা ধমনী কর্তৃক মূলদেশে যোজিত হইয়! যুগ্মারূপে 
সন্দুখদিকে প্রন্থত হয়। মধ্যভাগে মস্তিফানুগা নামে ছুইটি 

মন্তিফমাতৃকার স্থলতর চরম প্রশাখা বর্তমান থাকে । 
শেষভাগে মন্তিষমাতৃকাদ্বয়ের মিলনস্ভৃত ' অগ্রমূলিক! বা 
মন্তিফমূলিকা নায়ী ধমনী পার্খস্থ পশ্চিম মস্তিষান্থগ। শাখা- 
ধমনীত্বয়ের সহিত অবস্থান করে। এই ছ্ইটা ধমনী 
অন্তমণতৃকার পশ্চিমযোজনিক শাখান্য়ের দ্বার! সূলদেশে 

আমুর্ষেদ সংহিতা । 

মিলিত হয়। ইহার] সকলেই শাখাগ্রতানের দ্বার! মস্তিষ্কের 
মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । 

গ্রীবাদেশে অপর কতকগুলি শাখাধমনী অক্ষা ধর! নাক 
ধমনী হইতে উৎপন্ন হইয়! গ্রীবাগত স্থানসমূহকে পুষ্ট করে। 
গ্রীবাদেশে অক্ষাধরার শাখায় ইহাদের মূল। এই ছইটা 
শাখ। গলট্রবেয়কী ও ট্রৈবপর্তক1 নামে প্রসিদ্ধ । ইহাদের 
বিষয় অগ্রে বল! হইবে। 

ইহাদের সকলের নামকরণের দ্বারা স্থানসংগ্থানের বিষয় 

প্রকাশ করা হইল। | 

ঘবাদশাধ্যায়। 
এক্ষণে দেহের মধ্যভাঁগের ধমনীর বিষয় বর্ণনা করিব। 

মধ্যকায়ের ধমনীগুলির ও সমস্ত দেহের ধমনীগুলির মধ্যে 

মহাধমনী প্রধান। ইহার বিভাগ, অবস্থান ও কাঞ$খশাখার 

বিষয় পূর্বেই বল! হইয়াছে । এই ধমনী উর বক্ষঃস্থলে 
আসিয়! ওরসী মহাঁধমনী ও উদরে আসিয়া! ওদরী মহাধমনী 

নাম ধারণ করে। এই উভয় ভাগের শাখাপ্রশাখ! দ্বার 

বেশীরভাগ মধ্যকায়ের স্থানসমূছের রক্তসংবহন ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। ইহা! ভিন্ন মহাধমনী তোরণ হইতে উৎপন্ন অঙ্ষাধরা 
নামক ধমনীছয়ের শাখাগ্রশাখাগুলি মধ্যকায়ে প্রস্থত হইয়া 

অন্তান্ত শাখাপ্রশাখার সহায়ত৷ সম্পাদন করে। ফুস্ফুসাভিগা 

ধমনী যাবতীস্ম শিরাঁকর্তক আনীত মলিন রক্তকে ফুস্ফুসে 

লইয়! যায় ইহ! পূর্বেই বল! হুইয়াছে। 

ওরন্তা নামক ধমনী ছুই প্রকার, ষথা,__-ওরসী মহাঁধমনী 
শাখ! ও অক্ষাধর৷ ধমনীঘ্য়্ের শাখা! । তর্পণীয় স্থানের পার্থক্য 

হেতু পুনরাক্ধ এই উভয়বিধ শাখ! আশরাজুগ। ও পরিসরীয়া 

এই ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 

তন্মধ্যে আশয়ান্ুগ! শাখাগুলিকে তিন প্রকারে বিভক্ত 

কর! যার, যথা, হৃংকোষান্থগা, ক্লোমকাতান্থগা ও অর- 

নলিকানুগা। পরিসনীয়াগুলিকেও ফুস্ফুসাস্তরালীয়া, মহা- 
প্রাচীরোত্তরা ও ফুস্ফুসাচুগ! এই তিন প্রকারে বিভাগ 
করা যায়। 
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জিহ্বামূলাধরীয় গ্রস্থি 
বহির্ঠানব্য ধমনী 

কঠিকাস্থি 

উত্তরগ্রীবিক! ধমন' 

ক্ককাটিক! 

শ্বাসনলিকা 
মন্তিষ্কমাতৃক1 ধমনী এ এ ক 

| রর পাজি 
অক্ষাধর! ধমনী 

মহামাতৃক। ধমনী 

প্রথম! পশু কান্ুগা 

(লন) জিহ্বাকন্তিক' 

(অ) চিবুকজিহ্বাকষ্টিক 
(ক্ষ) কপোলিক৷ 

(ঝা) উত্তরা গলসঙ্কোচনী 

( ১৬৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 
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মস্তিহমূলিক ধমনীচক্র | 
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( দক্ষিণদিকে যেকপ, ঝ।মদ্বিকেও ঠিক সেইবপ বুঝিতে হইৰে। 
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ইনার প্রবানতঃ মহাধমনীর পার্খবয় ব| পৃষ্ঠটদেশ হইতে 

উৎপন্ন হয়। 

যথা-জ্দুক্কোম্বান্ুগণ নামে ভিন চারিটা অন্থশাখ।| 

ব্ংকোষের পশ্চিম্দিকে প্রস্থত। মহাধমনী প্রস্থত 'হার্দিকী, 
ধমনীর কথ পুর্বেই বল! হইয়াছে । 

তেশাম্মন্গাত্ডাশ্ঞগা নামে ছই তিনটা শীথা 

ক্লোমকাগ্ডশাখাবলীর অন্ুগমন করিয়া! তাহাদের মহিত 

বন্ধু প্রশ/খ। ও অনুশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহারা 
ক্লোমশাখ। সমূহের ও ফুস্ফুসঘয়ের পোষণ করে। 

চারি পাঁচটা অঅক্রন্নতিনন্কণন্না। নামী ক্ষুদ্র 
ধমনী অরনলিকার চতুর্দিকে বিশ্বৃত থাকে । 

স্ুস্ফুসাভ্ল্লালীক্মা নামে কতকগুলি অনুশাখা 
পশ্চিণফুস্ফুসাস্তরালস্থ লপীকা গগ্রস্থিগুলিকে পুষ্ট করে। 

মহা প্রাীল্লেভুক্জ1] নামী অন্থশাখাগুলি মহা" 
প্রাচীরাখ্য পেশীসমুহের উর্থতলের পশ্চাস্তভাগের অর্ধাংশে 
প্রন্থত হয়৷ 

টি না 

ভস্তর্মাতৃকার অগ্রপ্রশাখাঘয় 

টা অস্তর্মাতৃকার বিভাগস্থান 
চিনির মধ্যমা মস্তিফানুগা ঘর 

টপ 

মা] ২ 

! পশ্চিম। অভিমন্তিফ। সপ, ০৮ 

_ অগ্রমুলিক। 

পশ্চিম! মস্তিগ্ষানুগা ঘয় 

শা অস্তিষমাতৃকা 

বিন্দু বিন্দু রেখাঙ্কিত অ'শের নাম ধমনীচর )। 

শক গা নায়ী পৃথক পৃথক দশটা শাখা 

দশটী পর্কার নিয্নধারার অনুগমন করে। ইহার 

পশু কাস্তরালা' পেশীগুলিতে রন্তু সধালন করে। ইহাদের 

মধ্যে আবার কতকগুলি প্রশখ| পেশী ভেদ করিয়া 

সম্মুখথদিকে বাহির হইয়। আসে ও বঙ্ষের সম্মুখের পেশী, 
ত্বন্য এবং স্তনদ্ধয়ের পোষণ করে। 

অতঃপর ছুইটী অক্ষাধর! ধমনীর খ্ররদী শাখার বিষয় 

বলা হইবে। 

অন্কান্ধ! শ্রহ্মন্শী দর্গিণদিকে কাওমুলা ধমনী” 

হইতে এবং বামদিকে সাক্ষাৎ সথন্ধেমহাধমনীর তোরণ ভাখ 
হইতে সম্ভৃত হয়, পরে প্রত্যেকটা “অক্ষকাস্থির' নিম্নে প্রথম 
পশ্ডকার উদ্ধতলকে আশ্রম করিধা ধনুর স্তায় বক্রাকারে 

দৃষ্ট হয়। (৭৯৮২ চিত্র) প্রথম পশুকার সীম! অতিক্রম 

করিলে উহাদের স্ক্ষাঁণ্ধবী নাম হয়, যেহেতু তখন 
উহ্থারা কক্ষাতে ( বগলে ) আনিয়া_উপস্থিত হয়। এক 

একটী 'অক্ষাধরা ধমনী'র চারিটা শাঁখা। তাহাদের নাম 



২৬৮ 

যথ।--মস্তিকমীতৃকা, গল কী, গ্রৈবপাশুকী ও 

অন্তঃ্পনিক। । 

উহাদের গরথম শাখাটী অর্থাৎ “মস্তিষ্মীতৃক” ধমনীর 

বিষয় পুর্ধেই বর্ণিত হইফাছে। 

গভনগ্রেলেস্রক্কী নায়ী অক্ষশাথা গ্রীথার মুলদেশে 
যভৃত হম্ম। উহ হতে তিন দিকে ভিনটী প্রশাখ। 
গ্রহ্থত হয়। উহাদের লাম--যন্ুখী 'অধরগ্রীবিকা+, 

“অধিগ্রীবিকা” ও নধাংসিকা | 

উহাদের প্রথমটা হইতে ছয়টা অনুশ।খ। বহির্গত হ্ইয়া, 
দবইটা রোম ও আন্ননশিকাকে এবং চারিটা গ্রৈবেয়গ্ন্থি। 
স্বরযন্্ ৪ জীবাঁপেশীগুলির পোষণ করে। দ্বিতীয়। অর্থাৎ 

£অধিগ্রীবিকা? প্রশাখ। কতকগুলি গ্রীবা ও পৃষ্ঠস্থ পেশীকে 

এবং তৃতীক্! অর্থাৎ 'অধ্যংগিকা' প্রশাখা অংসফলকের 

উর্ধাদকে প্রশ্ছুত হইয়া কোন কোন অংসপেশী ও 

গ্রীবাপেশীর পুষ্টি বিধ।ন করে । 

'অক্ষাধরা'র ০গ্রবপাশুওক্্গী নামী শাখার ছুইটা 
পরাশ।থা ; তাভাদপের নাম 'গমভীরগীধিকা" ও প্রথম! 

গশকান্গা | ভলধ্যে প্রথমটী গবাবমনী ; উহ! 
শ/খাপ্রতান গমুহের দ্বাগা গ্রীধার গন্তীক্গ পেশীগুপিতে 

এাবেশ করে। 

অ্বভ্তওস্ভরন্নি গা নামী শাখ। উরঃপঞ্জরের 'অভান্তরে 
উরঃফলকের পার্স্থ সন্ধিরেখার অন্গসরণ করিথা যষ্ট উপ- 

গশ্ক সন্ধি পথ্যস্ত নিশ্নদিকে গ্রস্থত হম । সেখানে 'জাসিয় 

উহ! ছুইটী অগ্রাখায বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে উত্তজ্ত্র। 

ওউদভিব্ী নারী একটা গ্র প্রশাখা মধ্যরেখপাশ্বগা, 

সরদা ও অধো দুখী । উহা ওঁদর্্যপেশীগুলির পোষণ করে। 
অপর শাখাটা তিথ্যগ্ভাবে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াঅনুশাখার 

দ্ধার| 'হৃংকোধ', মহী প্রাচীরা! ও ওর্ধ্পেশীগুলিকে পোষণ 
করে। উহার নাম ভিল্স্ডীন্না শুদ্লিক্ী | 

উহার পার্থিকী প্রশাথাগুলি উরঃপ্রাচীরান্ত-স্থ পেশীদমূহের 

ও স্তনছরের পুষ্টি বিধান করে । 

 অগ্রপ্রশাখায় বিভক্ত হইবার পুর্কেই অস্তঃস্তনিকা 

ধমনী হইত ছয়টা প্রখাথা বহির্গত হয়। উহারা অগ্রিম 

ফু্ফুসাগরাল, হুৎকোষ, মহা প্রাচীরা পেশী, উরঃফলক, 

আযুর্ধেদ সংহিতা । 

ফুন্ফুস্ধরা কল এবং পশু কান্তরালে অনুশীখাঁসমূহের ঘারা 
বিস্তৃতি লাভ করে। 

অন্তঃস্তনিকার সমস্ত শাখাগ্রতান, পুর্বকথিত ওরসী 

ধমনীগুণর শাখাগ্রতানের সহিত মিলিত হইয়া বক্ষঃস্থলের 

ব/হিরে ও ভিতরে বহু প্রকার ধমনীচক্জের সৃষ্টি করে । 

ওদর্য্য। ধমনা 
( 21)1091)1170] 20162) 

উদরস্থ ধমনীগুলি গ্রধানতঃ ওুঁদর্যযা। মহাধমনীর কাণ্ড. 

শাখা হইতে উত্থিত (৮৪ চিত্র)। ইহ| ভি কতকগুলি 

ধমনী পরিসরীয়া। 'চন্তঃস্তনিকা, “অক্ষাধরা', “বাহ! 

অধিশ্রোণিকা” ও “বৰা ধমনী” হইতে সমুডূত হই ওধ্্য 
পেশী ও ত্বগাদি মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে 

সেই ওধ্যা মহাঁধমনীর কাগডশাখ। তিন প্রকার, যথা 
“আণয়ান্ুগা”, 'পরিসরীয়্ ও “রমশাখা”। তন্মধ্যে তিনটা 

আশয়ান্থুগ৷ একাকিনী এবং তিনটা যুগ্মা। একত্রে নগ্টা | 
পরিসপীক্প।র মধ্যে পাঁচটা সুগা। এবং একটী একাকিনী; 

একত্রে এগারটী। চরমশাখ। প্রধানতঃ চারিটা। মহাঁধমনী 
বিভপ্ হই ছুইটা মহাশাখায় পরিণত হইবার পর, 
গ্রত্যেক মহাখাথা হইতে ছুইটী চরমশাঁখা উত্থিত হহয়। 

থাকে। উহার! শখা-প্রশাখাঘারা সকৃথিদ্ধয় ও বস্তিদেশের 
স্থানগুলিতে রক্ত সঞ্চালন করে 

তত কাগশাখা। 
(১) অত চিক (0০৩1190 215) ধমনী 

ইহাদের পব্যে প্রথম অক্ষশাখা (৮৪৮৫ চিত্র)। ইহা! 

চক্রের মধ্যস্থিত অক্ষ অর্থাৎ নাভির মত তিনটা শ।খাধমনীর 
মূলরূপে অবস্থান করি উদরের উত্তরার্ধের আশরগুলিতে 

রক্ত সঞ্চালন করে। এই জন্ উহার নাম অক্ষশাখা। 

এই শাখা তিনটার নাম য্থা-দক্ষিণদ্িকে অভিষারুতী, 
বাম দিকে 'অভিল্লীহিকা ও মধাদেশে বানা আমাশয় 

ক্রোড়িক । 



[ ৮৪ চিত্র ] 

অবরোহিণী মহাধমনী (শাখা সহিত) 

অধর! মহাসির! 

যারুঠী সিরাবলী সই” 

মহা প্রাচীর। (পেণা) 

খ 

অধিবুকণ 

'অন্ধোদরিক। মহাধমনী 
ধমনী -- ডা 

বলা 

- ৩ 
উত্তরা! টি ৃ বারা 11) 

ধমনী । 11 ্ সঃ 
সি উঠা] 

মহাধমনী * . | এ রা 

অধরা [ও ॥ ্ পু 

মহাসির। 1, বাম। গবীনী 

৩ রঃ 17৭ __ অধরান্্িকী 
মহাধমনীর 21) ধমনী 
[বভাগস্থান | 0 

|) 
1. /! & ২ 

ূ ৬ রব. রা ঢ) ৃ । 
্ 1 8৬: । / কাঁটলঘিন' দগর্ঘ। (পেশা 

ত্রিকমধ্যা সিরা ও ৰ ৃ 1114 রর 
রি. রী - অবিশোণিক। বাহা ধমনী 

অধিখোণিকা বাহা সিগ। ডি "_______ ৮ অধিশ্রোণিক। আভাস্তরী 
াশ্া-্গবীনী সির। ও ধমনী 

১_অধরা মহাপ্রাচীরিক| ধমনী | ২__আমাশয়কোড়িক বামা। ৩-মঙ্পীহিক। ধমনী | 

৪ _বৃকগ্রাভব ধিরা সমৃহ। ৫-__গবীশী-প্রভব স্থান। 

( ১৬৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে) 



| ৮৫ চিত্র ] 

অর্দোদরিকা ধমনী ও উহার শাখা সমূহ 

( যক্ু-_সৃত্রবন্গন দ্বার! সমুন্মমিত ) 

ন্স ১ ৯১৫৮ 00881 রঃ ২০১ রি 52 ্ 

ক্স. নথ $.:67 . 1 নি ৃ ৫ ০ মা ১ 7৯ বপা? 
নু /7 2 ৮৮৮৮ 

ল্ন- গ্রযাশন 1 আ-ল-ানধরা মহাশিপ। 

স্না-ল্মা-__-ম।মাশর | 
স্ব --বহহ (বাপি )। 
আ্বৎ --বকুতৎ (দক্ষিণপিও )। 
স্মহ__সরুৎ ( পশ্চিমপি'ঞ )। 

নি-_পিওকোন | পর-প্রভীহারিণা মহাসিব। | 
ল-দা_ মহ্াপ্রাচীব। পেশা । আন স্ব বপা। 
?-_ আদ্দোদরিক। ধমলী (ক্ষমা খা) | 

চে _স্ডি স[ক্ভী ধমনা । 

২-পি লতি । 

১14-__-আমাশরক্রোডিকা পমনী ॥ 

হ-. এ্িপীঠিকা। পমন্নী | 
৬5 সামাশদতলিকা নামক (মিলিত) পমনীদ্ত্ | 

( ১৯৬৯ প্র্টার সম্মুখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

(ক) অন্ডিআক্ক তা স্পা (8608০ 
£:৮০চ5 )--0৮৫ চিত্র) যকৃতের 'মভিমুখে প্রস্থত হইলে, 

গথিমধ্যে উহ| হইতে ছুইটী শাখা উখিত হইয়া 

আমাশয়ের উর্থা ও নিক়দিকের পরিধিকে আশ্রঘ্ন করে। 

উহাদের প্রথমটা ধনুর্বক্র আঁমাশয়ের ক্রোড়দেশে 

আসিয়া “দক্ষিণা আমাশম্ম্রেলডিক্কী' 
(₹৫ চিত্র) নাম ধারণ করে। তাপরটী সেইরূপ আমাশয়ের 

তলদেশে আসিয়া “ঙ্সিণা আমাশয়তলিকা" নাম ধারণ 

করে। উহ। আম।শয়ের তলদেশকে বেষ্টন করিয়া বাম 

আমাঁশয়তলিকা (৮৫ চিত্র) নায়ী ধমনীর সহিত মিলিত হয়, 
এবং বপা ও আমাশয়ের পুষ্টি বিধান করে। দক্ষিণ! 
'আমাশখতলিকা'র একটী 'অনুশাখ। গ্রহণীর নিকট আসিষা 

উত্ত-্লা অন্নুগ্ৰীভপিক্কা নামে পরিচিত হয়। 

'অনস্তর 'এই অভিমা্কৃতী ধমনী যকনুলে আসিয়া দক্ষিণে 
ও বামে ছুঈটী প্রশ।খায় বিভক্ত হইঘা, যথ।ক্রমে দক্ষিণ 

ও বাম যকত পিগের "দিকে প্রসারিত হয। দক্ষিণ 

প্রশাথা হইতে একটা ধমনী উখিত হইখা পিত্তকোষের 

অন্থগমন করে । 

(খ) অঅন্ভিগ্রীহিক্খঞ নামী (31016010 ০৫ 

[510170৮1 4৮6০ ) শাখ। ধমনী (৮৪ চিত্র) সর্পের মত 

কুটিলগতিতে প্রীহীার অভিমুখে যাইতে যাইতে মধ্যে পাঁচ 

ছযটী গ্রশাখা দ্বারা অগ্্যাশয়ের উর্দাদেশে রক্ত সঞ্চালন 

করে। তৎপরে ্লীহামূলে আসিয়া উহ! হইতে লাঁহমা! 

আহমাশন্রশুতিলক্কা নামে একটা স্ুল প্রশখা উখিত 
ভয়। উহণ ধনুর মত বক্রাকারে আমাশযের তলদেশ আশ্রয় 
করিয়৷ পূর্বোক্ত দ্দাক্ষণা আম।শবঘতলিকা'র সহিত 

মিলিত হয়। শ্লীহামূলে এই ধমনীর 'আমাশয় পাদিকা' নামে 

কতকগুলি ক্ষুদ্র শাখা উৎপয্প হয়। উহার! [পুর্বকখিত 

দক্ষিণা ও বামা 'আমাশয়তলিক] নামী” দীর্ঘ ধমনীর সহায়তা 

করিয়া থাকে । 

অভিগ্লীহিক1 ধমনী গ্লীহার মধো প্রবেশ করিয়। অনেক 
গুলি প্রশাখা ও অনুশাখায় বিস্তৃত হইস। পড়ে । 

(গ): লামা আমাল স্ক্রেলড়িক্া। 
(1461 05801 £16619-+৮৪ চিত্র )। অর্দোদরিকা 

১৬৯ 

ধমনীর মধ্যস্থিত “বাম! আমাশক়ক্রোড়িকা” নায়ী শাখা 
আমাশঘের ক্রোড়দেশে প্রস্থত হইম্া পর্ববরিত "দক্ষিণা 
আমাশয়ক্রোড়িকা'র সহিত মিলিত হয়, এবং উভয়ে 

আমাশধের অর্ধভাগে রক্ত সঞ্চলন করে। “আমাশয- 

ক্রোড়িকা+দয় ও “আমাশদতলিকা” ঘয়ের শাখ' 

গ্রতান সমূহ আমাশযধের ভিতপ্রে ও বাহিরে বহু 
ধমনী জাপকের স্থষ্টিকরে। 

(২) ওুঁদর্ধ্যা যহাধমনীর দ্বিতীয় কাঁগুশাখার নাম 
উক্ত জাক্জ্রিক্ী (১৮1)21191 0501)601710 4৯169) 

(৮৪1৮৬ চিত্র)। উহা অগ্ন্যাশয়ের পৃষ্ঠভাগস্থ মঠাধমনীভাগ 
হইতে প্রা চিরুণীর মত শাখাপ্রতান সমূহে বিস্তৃত হইয়া 

সমগ্র ক্ষুদান্ত 'ও বৃহদন্ত্রের বিশেষরূপে পোষণ করে, এবং 

তালপাতার পাখার ন্যায় শাধাপ্রতানের দ্বার! প্রসারিত হইয়া 

অন্ত্রবন্ধণীগুলিরও অধিকাংশ স্থানে রক্ত সংবহন করে। 

ইহাদের মধ্যে চারিটী পার্শশাখা! বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় 

যথা(ক) অপ্বক্া অন্নুগ্রহণিক্তী। উহ। 
“উত্তরা অনুগ্রহণিকা” নায়ী অনুণাখার সহিত মিলিত হইক্ক 
শীখাএতানের দ্বারা গ্রহ্ণী ও অগ্্যষশধকে পুষ্ট করে। 

(খ) সন্যসমা জুহদভ্িক্ত] এবং (গ) দক্ষিলা 
লহলজ্্িক্চা নামে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কাগুশাখা 
বৃহদস্ত্রের অধিকাংশ স্থানকে ব্যাপি অবস্থান করে। (ঘ) 

উ গু কগভ্্রিক্কা নায়ী চতুর্থ কাগশাখ! বৃহদস্ত্রের উত্তক- 
ভাগে এবং নিকটবর্তী ক্ষুদ্রাপ্ধ ভাগে রক্ত সঞ্চ|লন করে। 

'উত্তনাস্ত্রিকীণর চরম শাণ| সমূহ ক্ষুদরান্ধের মধ্যে 

অনেকগুলি অন্থশাখায় প্রস্থত হইয়া হুক 
নাম ধারণ করে। 

(৩) গুদধ্যা মহাঁধমনীর তৃতীয্ন কাগুশাখার নাম 

অধক্াভ্িক্কী (1001106 84650166016 &0601) 

(৮৬ চিত্র)। এই কাওশ।খা “উত্তরান্ত্রিকী' কাগশাখা 

হইতে কৃশ, উহা গুহাদেশ ও বৃহদস্ত্রের শেষাঁ্ধভাগকে 

পোষণ করে। . 

(ক) অধরাপ্রিকীর 'বামা বৃহদদ্ধিকাঃ নাম্মী প্রথমশাথা 

ধনুর মত বক্রাকারে “মধ্যম! বৃহদস্ত্রিকার' সহিত মিলিত 

হইয়া বৃহদন্ত্রবন্ধনীতে প্রস্থত কতকগুলি শীখাপ্রতানের 



১৭৪ 

দ্বার! বৃহদগ্ত্রের মধ্য ও অস্ত্য ভাগে রক্ত সঞ্চালন করে। (খ) 

মণযশাখ| ভুই তিনটা) উহা গুদোঠুকে প্রশ্থত। (গ) 
'উত্তবগুদান্ত্িকা' নায়ী অজ্ত্যশাথা উত্তর গুদের পোষণ 

করে। 

এই সকল আন্ত্রিকী ধমনী যথাসম্ভব শাখাএাভানের 

সহিত মিলিত হইয়া অন্ত্রমূণসমূহে নানাগ্রকাঁর ধমনীচক্র 
রচনা করে। 

(৪) স্ম্য্যস্মী অধিক্রজ্িিনী (14111 
3111)1-101001 ) নামে যুগ্ম কাণ্ডশাখ। মহাধমনীর পাশ্বদ্বিয় 

হইতে সম্ত,ত হইযা বৃ ছুইটার শিখরস্থ অধিবৃক্য়ে সম্বন্ধ 
হয়। এ গা কাগুশীথা “উত্তর! অধিবুক্ষিণী, ও “অধরা 

অধিবুকিণী নাক্সী যুগ্ম কাণ্শাখার সহিত মিলিত হইয়! 
প্মধিবৃক্তদ্ধয়ের পোষণের জন্য ধমনী চক্তেপ রচনা করে । 

(৫) মধ্যমা অধিবুকণী'র নিয়দেশে “বন্দুক” 
ন।মে আরও ছুইটী শখ! বৃকদ্ধয়ে উপস্থিত হয়। অবপ্বন্লা 
শ্ণিকক্িন্াী (9115 131200169 01 50171215170] 

26615) নামে উহাদের ছুইটী শাখা! “অধিবৃক” দ্বয়ে 
বিস্তৃত হয়। 

(৬) মহাধমনীর হুক্ম ও দীর্ঘ আরও হুইটী কাগুশাখা 
তিধ্যগ তাবে নিম্ন দিকে মাসির পুক্রষের বৃষণঘন্নে সম্বদ্ধ হয়। 

ইহাদের নাম অন্যুলুন্বপিক্ণী। উহারাই আবার 
স্রীলোকের বীক্ষকো যন্ধয়ে রক্ত সঞ্চালন করিয়! অন্নু- 
ীজক্ষে[ল্িক্চা নাম ধারণ করে। | 

এইট পর্য্যন্ত ৩টা ভাশয়ান্ুগ। বুগ্ম ধমনীর বিষয় বণিত 
হইল। 

এক্ষণে খ্রী মহাধমনীর পরিসরীয়! কাঁগশাখার বিষয় 

বণিত হইবে। ইহাদের ছইটার নাম “অধর। মহীপ্রাচীরিকা, 
(11)0508011021102010)১, আটটার নাম 'অনুকটিকা»' 

(0]0100৮ 4১1661195 ) এবং একটার নাম ঘন্রকমধ্যা” 

(7410916 39018] ) 1 

(১) মহাপ্রাচীরার অধোদেশে মহাধমনী হইতে সম্ভ ত 

ছুইটা উর্ধমুখী শাখা অনপ্বল্। হাপ্রা্জীলিক্া 
নামে প্রসিদ্ধ। (কোন কোন দেহে এই শাখাদয় 

'তর্দোদরিক1" ধমনীর নিম্ন শাখা হইভেও উখিত হয় )। 
উহার) পুর্ব বণিত 'মহাপ্রাটীরোত্বরা' নামক ধমনীঘয়ের 

আতর্কেদ সংহিত। 

শাখাপ্রতানসহ পরম্পর সন্বদ্ধ হইয়া “মহীপ্র!চীরা'র 
সম্যকৃরূপে পুষ্টি সাধন করে। 

এই “শধরা মহা প্রাচীরিক1' ধমনীদ্ধয়ের পাস্বদেশ 

হইতে উখিত ছুইটী শাখ! অধিবৃক্ষদ্বয়ে আসিয়া উভক্ধা! 
অসর্থিলৃভিজ-্নী নাম ধারণ করে। উত্তর! অধিবৃক্ধিণ 
অধর! ও মধ্যম। অধিবৃকিণীর সহিত মিলিত হইয়া অধিবৃক্ধের 
পরিপুষ্টির জন্ত ধমনীচক্রের রচন। করে, এ কথা পূর্বেই বল! 

হইয়াছে। * 

(২) অসন্মুক্ষডিক্া নামী কাণ্শাখ। এক এক 
দিকে চারিটী। উহারা কটিকশেরুকার পুরোভাগে ম্হাধমনী 
হইতে উখিত হইয়া কটিপেনী ও ওদর্যপেশীসমূহে রক্ত 

সঞ্চালন করে । উহার! উপরের মধ্যরেখার ছই দিক্ হইতে 

আসিয়া শাখা প্রভান দ্বার! মিলিত হয়। 

(৩) ভিএ্ক মঙ্জ্যা নায়ী একটামাত্র ধমনী মহাধমনীর 

পশ্চাঁদ দিক হইতে সমুভূত হইয়! ভ্রিক ও অনুত্রিকের ক্রৌড়ে 

মধ্যরেপার গ্রস্থত হন । উহ! 'অনুত্রিকের সন্মুথস্থিত ঈড়া ও 

পিঙ্গলা নাড়ীর যুলস্থ পক্ষিডিত্বাকার ক্ষুদ্র নাঁড়ীকন্দ ও 

গুদদেশের পোষণ করে। মহাধমনী বিভক্ত হইবান্ন পূর্বেই 

এই 'অধস্তণী শাখা উৎপন্ন হয়। 

মহাধমনীর এগা।রটা পরিসরীয়া ধমনীর বিষয় বর্ণনা করা 
২২ 

হহগ 

এক্ষণে মহাধমনীর চরম শাখ! সমূহ বর্ণিত হইবে। ওুদরী 

মৃহাধমনা বিভক্ত হুইল দুইটা মহাশাথায় পরিণত হয়। 

উহাদের নম সাম্বীব্রনী অধিশ্রোশিকা। 

(৮৪1৮৭ চিত্র )। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বিভাগ 

চতুর্থ কটিকশেরুকার সন্মুথে বামদিকে হইয়! থাকে। এই 
ছই মহশ|থার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে “অধর! মহাসিরা'র 

ছুইটা প্রধান ও তুল্যনাম কাগুদিরা দুষ্ট হয়। উহাদের 

সম্মুখে বুঝদয় হইতে বিনির্থীত 'গবীনী' নামক ছুইটা 
মূত্রবাহি আোতঃ এবং ক্ষুত্রান্ত্র সকল অবস্থান করে। 

এই 'দাধারণী অধিআ্রোণিক1” মহাশাখাঘয় ভ্রিক-পৃষ্ঠবংশ- 

মধ্যে সন্ধির উত্তন্ন দ্বিকে ছুই ছইটা অগ্রশাখায় বিভক্ত হুয়। 
উহাদের মধ্যে দুইটা বহিমুে প্রস্থত হুইয়! বাহ! অধিশোণিক1 

নাম ধারণ করে, এবং অপর ছুইটী বন্তিগুহার মধ্যে বি দিকে 



[ ৮৬ চিত্র ] 

অন্ত্রগত ধমনী সমূহ € শাখা সহিত )। 

আবরণ 

আ-_মভাধমনী | 

গত ং__বুহদর্ধ ('মীরোভিভাগ ) 

গ্কৎ-- ০ ( মধ্যভাগ ) 

স্ভই_- ১, (আঅবরোহিভাগ ) 

০ স্সা০--অধরান্থিকী ধমনী । 

নক । হঙ্ক | ইন্ক__উত্তরাপ্সিকী ধমনীব 'হস্ত্রগ। শাখা। 

প্রাঃ । ক্সৎ । গ্স২--অধরান্ত্রিকী ধমনীর গুদান্তিকা শাগ। 

(১৭০ পঠ্ঠার সম্মখে ) 



বাত 

পলা! কলা প্র পমনী- পাশা না 

| ৮৭ চিত্র ] 

মহাধমনীর আ্োণিগুহান্তরীয় শাখা! 
»বর। অভ [সিব। 

মহাদমনাী 

ক 

নু সস 

স্টুউিত নথ 

5 রি 
১৯ এআর ক ০ সহ পোপ দু 

সি 

শেঠ 

পচ 

৩৮ । ক পরমা কচিকাশেবাপ | লুউদর্দন্িডিকা পেশী । 

ম-পান্তি। হা শ্কুপ্রপা। ৮ *-গধসা শি্িপক আাডীদয়। 

₹ অধিশ্োণক। সাপারণা ধমনী । 
৮. নর . বাহা। রঃ 

২. *, আভ্যন্তবী ১, 
৩ ভহাপর প্রবঃশাখ!। 
৫. উঠার পশ্চিম শাখা । 
ই1ঞাজ।হ _বজ্ভিগুদগ। পমনা । 

₹২০--০শাণিপংল্ষণিকা। ও শাবণা শিতশিনা শামক চবম "খাদথ 

(১৭১ প্ুষ্টার সশ্মাখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

প্রন্থত হইয়! আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা নাম ধারণ করে। 

এ চারিটী মৃলধমনীব পারিভাষিক লাম কাওশাখা। 

(১) লাহ্যা অশ্রিশ্লোণি বঠা ধমনী (2৮০0021 

[1100 4:৮৮ ) (৮৪1৮৭ চিত্র ) মহাধমনীর কাগশাখ। 

" বিভাগের স্থান হইতে জৎনোদরের মধ্যে বাহিরের দিকে 

| ভাবে গ্রশ্থত হইয়। বংক্ষণদেশ পর্যন্ত আগমন করে, 
নং তৎপরে বংক্ষণর্দরী হইতে বহিগ্ত হইয়। উহাই 

উল্কী শ্বমন্নী নামে পরিচিত হয়। 

এই ব্বা ধমনী" ত্রিক ও পৃষ্ঠবংশের নিকটে তনুশাখা 
সমূহের দ্বারা “কটিলম্বিনী” প্রভৃতি পেশী ও ল্রসীকা গ্রন্থি 

বৃন্দকে পোষণ করিয়া বংক্ষণদরীমূলে দুইটা অপেক্ষাকৃত স্থূল 
শাখার বিভক্ত উহাদের নাম “অধর ওদরিকী” ও 

গম্ভীরজঘনিকা, | 
“অনবা ওদরিকী' ধমনী ভির্যগ গতিতে উদরপরিসরকে 

ভেদ করিস! 'উদরদণ্তিক1” পেশীর কঞ্চুকের মধ্যে প্রবেশ 

করে। তথা উন্তব। গুদরিকা নামী ধমনীর শাখাপ্রভান 

সমূহের সহিত ধমনী চক্রের রচনা করি ফলকোষগ।মিণী 

প্রশাখার সৃষ্টি করে। গম্ভীর জঘনিকা' নায়ী অপর 

শাখাধমনী তিধ্যগগতিতে জঘ্ন চুড়ার দিকে অগ্রপর 
হইয়া “চরম! উদরচ্ছদা' পেশী ভেদ করে, এবং তথা 

হইতে পশ্চাদ্ দিকে প্রহ্থত হইয়! ক্রমশঃ কটিনিতদ্বো দরীয় 

শাখাপ্রতান সমূহের সহিত বহু ধমনীচক্র স্যক্টি করে। 

(২) আীভ্ডযন্ভকীী অন্িশ্রোণিক্তা (061009] 

[1170 0: 13910950586010--৮81৮৭ চিত্র) কাগুশাখা 

মহাধমনীর বিভাগ দেশ হইতে জঘনফলকের নিয়ে 

গৃ্সীদ্বার পর্যস্ত অগ্রসর হয় ইহা বস্তিগুহাতে এক অঙ্গুলি 
পরিমাণ মাত্র দৃষ্ট হয় এবং তথাস্ ছইটী শাখায় নিতক্ত হইয়া 
সম্মুখে ও পশ্চাতে গমন কয়ে । 

উহাদের সম্ুখের শাখ। হইতে পুরুষের ছয়টা বা সাতটা 
ও স্ত্রীলোকের সাতটা প্রশাখা ধমনী বহির্গত হন্। তাহাদের 
নাম যথ।-_উত্তর। বস্তিগা, অধর! বস্তিগা (ভ্ত্রীলোকের এই 

প্রশাখার নাম অন্ুযোনি ক), মধ্যম! গুদাস্তিকা, গুদে |পস্থিকা 

অন্থগর্ভাশগা, আণিবংক্ষণিক! ও অধরা নিতদ্ষিনী | 

উহাদের অন্ুশাখাগুগি বস্তিগুহার অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহ 
এরং চতুকফোণ “সুলাধার' স্বানকে সস্তপিত করে। 

হয। 

১৭১ 

পশ্চাতের শাখা হইতে “কটিশ্রোণিক1, “ত্রিকপার্থিকী', 

ও “উত্তর! নিতদ্ধিনী' নামে তিনটা প্রশাখ। সম্ভৃত হইয়া 
অনেকগুলি অন্থশ।খা দ্বারা প্রধানতঃ কটিত্রিকদ্থ ও নিতন্ব- 

দেশস্থ পেশীগুলিতে রক্ত সংব্হন করে। | 

এখানে ইহা স্মরণ রাখ। উচিত যে, এই *আত্যন্তরী 

অধিশ্রোণিকা' নামী দুইটা ধমনী জ্রণের শরীরে 'সংবাহিনী 

নায়ী ছুইঈটী শাখাধমনীর সাহাষ্টে মাতার গর্ভাশয়স্থ অমরা 

(ফুল) 'অভিমুখে রক্ত বহন করে, এবং সেইজন্য সে সময় 

উহা দ্বিগুণ স্থল থাকে, বালক প্রস্থত হইলে এঁ সংবাহিনী 

ধমনীদ্ঘয় শু হইয়া 'বস্তিরজ্ঞুকতঠ নামে পরিচিত হয়। 

(৭৯ চিত্র ও ১৫৮। ৯ পৃষ্ঠা দ্রব্য) 

এক্ষণে 'আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিক| ধমনীছয়ের প্রশাখা 

ধমনীগুলির বিষয় বর্ণনা করা হইবে । (৮৭ চিত্র )।' 

(ক) উতলা হস্তিগা (909, ০৪1০91 

তো) নারী ধমনী অন্ুশাখাগ্রভানের দ্বারা বন্তি, 

দুইটা শুক্রবা! আোতঃ ও গবীনী দ্বয়ের পোষণ করে। 

(খ) অধ অস্ভিগা (792 স৫51০চ] 

1 ) নায়ী ধমনী অন্ুশাখা দ্বার পুরুষের বস্তি, 

পৌরুষগ্রস্থি ও শুক্রাধারিকাঘয়ে রক্ত সঞ্চালন করে। 

ইহাই স্ত্রীদেহে বস্তি ও যোনিকে পোঁষণ করিয়া 

অন্দন্মোন্নিক্তা নামে পরিচিত হয়। 

(গ) ন্ধ্যমা গুদাভ্তিকা (011101 

[77011,010591001) নামী ধমনী 'মধ্যগুদ' ও পাধুর 

পুষ্টিসাধন করে । 

(ঘ) গুজেপিত্ছিক্। (0060001 07800015 1 

/১1615) নারী ধমনী গুদ ও উপস্থাদির পোষণকারিণী। 

ইহ গৃধসীপথে বহির্গত হইয়া কুকুন্দরপিণ্ডের, ক্রোড়ন্থিত 

স্নায়ুময় পথ দিয়। “গুদোপস্থিকা” নায়ী 'নাড়ী ও 

গুদৌপস্থিক।” নারী সিরার সহিত “মুলাধার চতুরজে' 

প্রবেশ করে। এই ধমনীর কতকগুলি অনুশাখা এ 

স্কানের পেশীগুলিতে প্রবিষ্ট হয় এবং অপর ছয়টি অধর! 

গুদাস্তিকা, মূলাধারিণী, মুত্রশোতোমুলিকা, মুত্রআোতোহহুগা, 

শিশ্পপৃঠিক! ও শিশ্নমাংসগ! নামে পরিচিত হয় । ইহাদের 

নামকরণের ঘারাই পোধণীয় স্কান সমূহ অবগত হওয়! 

কায । অ্ত্রীদেহে এই অন্ুশাখাখলি পুরুষ দেহের মত 



১৭২ 

অবস্থান করিলেও “যুলাদারিণা' ধমনী ভগোষ্ঠদ্বয় এবং 

শ্শ্নপৃষ্ঠিক|ও শিরমাংসগা নায়ী শিশ্পগা ধমনীদয় ভগশিশিকায় 

গ্রবেশ করে, ইহাই বৈশিষ্ট ॥ এ ছয়টা অন্ুশাখার প্রথম 

দুইটা উত্তান ভাবে খাকে এবং শেষের চাঁরিটী ভিতরের 

দিকে পুর্কথিত পাত্রকোণ প্রাবরণী”র স্তরদ্ধয়ের আস্তরালে 

গম্ভীরভাবে প্রবিষ্ট । 

(ড) অন্নুগক্ডাশশম্ঘ। (0061117৩ £১170019) 

ধমনী কেবল জী শরীরে থাকে । উহ। গর্ভাশয়ের এক এক 

দিকে কুঙ্চাকাঁরে অর্থাৎ কুঁচির মত "কার বিশিষ্ট অনুশাখ। 

সমূহ দ্বারা বিস্তার লাভ কবে। এঈধমনী স্বীয় পার্থ 

পূর্ববোন্ত “অনুবীজকোধিক]” ও অন্ুযোনিক।' ধমনী এবং 

অপর "অশ্গর্ভাশয়া” ধমনীর গ্রশাখা ও অন্ুশ।খার সহিত 

মিলিত হঠয়। যোনি, গর্ডাশয় ও বীজকোধষদয়ের চারিদিকে 
ধমনীচক্রর রচনা কক্ষে । গর্ভীবষ্তায় এই সকল ধমনীর 

তবওন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

(চ) তশ্রাশিবহক্কনিশ্তা (0170074560 
1005) ধমনী শ্রোণগবাক্ষ পথে নির্গত হইয়। বংক্ষণ- 

সন্ধিতে উপস্থিত হয়। সেখান হইতে অনুশাখ। সমূহ দারা 
বস্তিগুহার অভ্যন্তরে বস্তি, জঘনোদর ও ভগাস্থিসন্ধানের 

পোষণ করে এবং বস্তি গুহার বাহিরে বংক্ষণদেশের 

পেশীগুলির ও বংক্ষণসন্ধির পুষ্টি সাধন করে । 

(ছ) অঅন্রক্া নিভব্ঙ্রিমী (06 ৮19021 

£70০5) ধমনী 'আত্যন্তরী অধিশ্রোণিক ধমনী”র সনমুখ স্থ 

শেষ শাখা । উহ। প্রধানতঃ গুদ, বক্জি প্রভৃতি শ্রোণি- 

গুহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রে এবং পার্খ্ব ও পৃষ্ঠদেশের পেশী সমূহে রক্ত 
ধবহন ক্রিয়া নিষ্পাদন করে। উহার কতকগুলি অন্ুশাখ। 

বস্তি, গুদ ও শুপ্তিকাঁদি পেশীর মধো রক্ত বহন করিয়া গৃর্ধনী 

পথে বহির্গত হয় এবং *গুব্বা নিতম্বপিগ্ডিকা” 'উর্প্রসারণী, 

প্রভৃতি পেশীগুলিকে শাখাপ্রতানের দ্বারা ব্যাপ্ত করে। 

এই গুণ 'আন্যন্তরী অন্ুশ্রোণিকা ধমনীর সম্মুখের শ।খা- 

প্রন্থত ধমনী । অতঃপর পশ্চাঁতের শীখ প্রস্তুত তিনটী 

ধমনীর বিষয় বল! হইতেছে । (৮৭ চিত্র ) যথ।-_ 

(ক) ক্ভিশ্রোনপিক্ঞা (1000-]511001961 

4166) ধমনী বস্তিগুহার মধ্যে অবস্থান করিয়! অনুশাখার 

দ্বারা দীর্ঘা কটিলঘ্বিনী, “কটিচতুরআ/ ও আ্োণিপক্ষিণী' 

আমুর্কেদ সংহিত| | 

পেশীর পুষ্টি বিধান করে, এবং উহার কয়েকটা অনুশাখা 

পৃষ্ঠবংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়। শিষুক্সা! চামরে'র 

পোষণ করে। 

(খ) ভিক্কগাস্স্িক্। (1269181১০০1 

4১৮1 ) ধমনী উত্তরা ও অধরা নামে ছুইটী অন্ুশাখ। 

দ্বার ত্রিকান্থিবিবরে প্রবেশ করিয়া নিজ শ্াখাপ্রতান 

সধৃহ দ্বারা তন্সপাস্থ নাড়ীগুলির পুষ্টি বিধান করে। তৎপর 

ত্রিকপৃষ্ঠে নির্গত হইয়া তৎস্থানস্থ পেশীগুলির ও ত্বকের 

মধ্যে রক্ত বহন করে। 

(গ) ওউতুল্পা নিতহ্জিনী  (951১030] 
(31006814৮00) নায়ী শেষ প্রশাখাভৃতা ধমনী 

উত্তান ও গম্তীর অন্ুশাখ। দ্র! “নিতম্বপিঙ্িকা” নামী 

পেশীগুণিতে, ব্রিকপৃষ্ঠদেশে ও বংক্ষণসন্ধিতে রক্ত সংবহন 

করে, এবং উহার আর একটা অন্ুশাখ। আশ্বিপোষণের 

জন্য জথনকপাঁলের মধ্যে এ্রবেশ করে। 

এই পর্যন্ত মধ্যদেছের যাবতীয় ধমনীর বিষয় সবিস্তর 

বল] হইল। 

ব্রয়োদশ অধ্যায় । 

এই অধ্যায়ে উর্ধা ও অধঃ শাখাগত ধমনী সমূহের বিষয় 
বণিত হইবে। 

যদ্দিও উদ্ধ শাখাগত ধমনী সমুহের সহিত অধঃশাখাগত 

ধমনীসমূহে বথেষ্ট সার্ৃ্ত "মাছে, তথাপি নির্শীণের 

পার্থক্য ও সন্নিবেশের বৈলক্ষণ্য থাকায় উভয় স্থানের 

ধমনী একরূপ, একথা বল! যাইতে পাঁরে না। এইজন্তই 

গৃথগৃ্ভাবে উহাদের বর্ণনা করা হইতেছে। 

উর্দাশাখাগত ধমনীসমূহ। 
সমস্ত উর্ধশাখাধমনীই 'অক্ষাধরা" নায়ী স্থুলধমনীঘর় 

হইতে সম্ভৃত। ইহাদের মধ্যে 'বামা অক্ষাধরা' মহাধমনী 

হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং “দক্ষিণ! অক্ষাধরা' কাওমুল! 
নায়ী ধমনী হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথম পর্ত/কাঘয়ের বহিধণর। 

পর্যন্ত অক্ষাশন্প] নাষে পরিচিত হয়। তৎপনে 



( ৮৮ চিত্র ) 

কক্ষাধর। ও বাহবী ধমনী ( শাখা সহিত )। 

ভাংসচ্ছদ। (পেশ 

২ 

কাকোছ্টিকা পেখা শাল 7 

লাহদী পমনী 
৪ 

ধা শা 
দীখোরস্ষ। 

ছিশিবস্ু। পেশা ধমনী 
গম্ভীব- পগ একা 

পমনা 

'আন্ধঃ প্রকোষ্িক। 
নডা 

ত্রিশিবস্থ। পেশ; 

অংসকপালিকা 
ধমনা 

হ্ পৃ-_-কটিপা শ্বচ্ছদা | 

১ পা উবঃকর্ণমলিক! পেশা ও শক্ষকাধণা পেশা । 

২। কক্ষার। ধমনী । 
5। উরশ্ছদ। পেশা গুবা রা ৪ | উবশ্ছদ। পেশী লঘী | 

৫1 অংসাধরিক। পেশী | 

( ১৭৩ পুষ্ঠাব সম্মথে 



( ৮৯ চিত্র ) 

বাহবী ধমনী ও উহার শাখ। 

16488 17 

অংসচ্ছদ। (পেশা) 

উরশ্ছলা পেশা 

মণাপ্রকোঠিকা না 
কাকোচিক। 'পেনা' 

কৃর্পবগ। উত্তরা স্থর। পমনা 
গান্তার প্রগঞ্ডিকা মশা 

কি রর বত পা 

দ্শিবহা (না) ডি 

অশ্থলাভকু দিব! 

অন্থঃপ্রকোঠিক। নাডা 

বাহবী পমনা ও 
মধ্য প্রকো কা নাড়া 

টিন শী হিট হারার এত পরেন 2222 শি 

াররহারপর। এ ০০০ গছ মা মা ঞ 

ব|ভবী ধমনী 

নাধুপটিক! (খাহবাধমনাচ্ফাদনা 

করোন্থাননা দীর্ঘ! (পেশা) .. 
করবিবননী পেশা 

বাহবা ধমনা'র বিভাগশ্তান 

( ১৭৩ পৃষ্ঠার সশুখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

কক্ষের মধো আসিয়া ব্চচ্কা ঝা! নাম ধারণ করে" 

একথা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। এক একটা “কক্ষাধরা' 
ধমনী এক একটা বাহুতে প্রবেশ করিয়! বাহবী ধমনী 

নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং উহ্হাই সমস্ত বাছুধমনীর মৃল। 

কক্ষাধরা ধমনী । 
(ঞ8211চাগা 16215 ) 

মহাঁধমনীর যে কাওশাখ। গ্রীবাধুলে 'অক্ষাধরা” নামে 

পরিচিত, উহাই বক্রাকাঁরে কক্ষারীতে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথম 
পশুক!র বহিঃসীমাকে অতিক্রমপুর্র্বক “গুব্বা অংসাধরিকা 
নম়ী পেশীর নিয় সীমা পর্যন্ত শ্ুস্কীন্া নাম ধারণ 

করে (৮৮ চিত্র)। উহার সন্গুখভাগ কক্ষা্দরীতে “উওশ্ছদ! 
গুরী ও লঘী" নামক পেশীঘবয়ের ছুইটা কণরা দ্বার! আচ্ছাদিত । 
ই৬1] কিক্ষাধরা নামী" শিরার পার্ধস্থা কক্ষান্থগ। নাঁড়ী- 

গ্রবেণীকে ভেদ কবিয়| বাছুমূলে পরস্থত হয়। অংসপন্ধি ও 

বক্ষঃস্থলের পশ্বে “কক্গীধরা' ধমনীর উর্াধঃক্রমে ছখটা 

এাখ। আছে। শাহাদের নাম, যথা_-উদ্ধোরস্।, অংসোরস্কা, 

দীর্ঘোরস্কা, ংসকপালিনী, অগ্রিম! আসনেষ্টনিকা ও পশ্চিম 

মংসবেষ্টুনিকা | 

উদ্জোল্ঃ্ো (5819. 210018080 ঞ&চ৪ঠ ) 

ধমনী কক্ষাধরার উদ্ধদিকের প্রথম ক্ষুদ্র ও অনু শাখা টার নাম 
“উদ্ধোরস্ক। ॥ উহ উরশ্ছদা পেশীদধের পোষণ করে। 

অহো ক (01191409-01910101 206015) 

ধমনী কক্ষাধরার একটা ছোট ও মুল অক্ষশীখার নাম 
'অংদোরক্কা'। উহা অংসগা নামী ছুইটা প্রশাখ! দ্বার! 

'অংসকূটা' ও “অংসচ্ছদ|' পেশীর পোষণ হয়। উরোগা 

দুইটা প্রশাখ। “অক্ষাধরিক1' পেশী, অক্ষকোরঃসন্ধান ও 

'উরশ্ছদা পেশী' দ্বয়ে রক্ত বহন করে। অপর কতকগুলি 

প্রশাখা কঙ্ষার্দরীস্থিত লসীকা গ্রস্থযাদির পোষণ ক্রে। 

ীমমোলক্কা1। (154601010010015019 ) ধমনী 

কক্ষাধরার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ উরোগামিনী শাখ।। 

১৪৩ 

উহ! কতকগুলি প্রশাখ। দ্বারা উরশ্ছদ! পেশী্বয়ের ও অগ্রিমা 
অরিত্র! পেশীর পোষণ করে এবং উরঃপার্খে 'অস্ত:স্তনিক' 

প্রভৃতি ধমনীর সহিত এবং অংস ও কক্ষদেশে অংগ ধমনীর 

সহিত “ধমনীচক্রে'র রচনা করে। স্ত্রীদেহে উহ1 হইতেই 

'বহিঃস্তনিকা” নামে প্রশাখ! সম্ভৃত হইয়া স্তনের পুষ্টিসাধন. 
করে এবং “অন্তঃস্তনিকা ধমনী'র সহিত মিলি হইয়! 

স্তনের চতুর্দিকে ধমনীচক্র রচন| করে। 
হ২লক্ক পালিলী (54105080812 1১6) 

কক্ষাধরার সর্বাপেক্ষা! স্থল শাখার ন।ম 'অংনকপালিনী। 
উহা! কক্ষাপথ দিয় অংসফলকের অধংকোটির দিকে 
বিস্তৃত হয়, এবং অংসৌরস্কা গ্রভৃতি অংসধমনীর শাখা 

প্রতান দ্বারা অংসকপাপিকার চতুর্দিকে ধমনী চক্রের 
নির্মাণ করে। উহ!র অংসপৃষ্ঠিক নামে একটা প্রশাখ। 

অংসকপালিকার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে। 

অগ্রিম অহুসলেষ্টলশিক্চা ও পস্চিষ্ম! 
অগসব্বে্ন্ক্া (41010171091 &170 15091611091 

011011171৩2 4১601) | কক্ষাঁধরা ধষলীর শেষাংশ হইতে 

যে ছুইটা শাখ। সমভু'ত হইয়া বক্রকারে প্রগণ্ডাস্থি-গ্রীবার সম্মুখ 

ও পশ্চাতে প্রহ্নুত হয় এবং ংসসপ্ধি ও অংসচ্ছদ্(পেখীর মধ্যে 

প্রণ্ণে করে, উহাদের এম ষথ।ক্রমে অগ্রিম অংসবেষ্টনিক।' 

ও “পশ্চিমা! অংসবেষ্টুনিকা” ) উহারা পরস্পর "গম্ভীর 

গ্রগণ্ডিকা” নায়ী ধমনীর শ।খাপ্রতানের মহিত মিলিত হইয়। 

ংসচক্রের চতু্দিকে ধমনীচক্র রচনা করে । 
কোন কোন দেহে কক্ষাধরার অন্তঃপার্খে পার্োরস্কা 

নামে আর একটা শাখা উথিত হইতে দেখা যায়। উহ] উরঃ- 

পেশীর পোষণ করে কিন্তু উহার অবস্থানের কোন স্থিরত। 

নাই। 

এই পর্য্যন্ত কক্ষাধর! 

ব্ণিত হইন্স। 
ধমনীর শাখা-প্রশাখার বিষয় 

বাঁহবী ধমনী 
(82011125 26615 ) 

কক্ষাধরা ধমনী "মঅংসাধরিকা» নায়ী পেশীকগুরাকে 

অতিক্রম করিয়া বাহুতে প্রবেশ করিলে, কুর্পরসন্ধি পর্যত্ত 



৯৭৪ 

উহ! রাহী শ্রন্মন্লী নামে অভিহিত হয়। উহা! সহচনী 
সিরাদ্য়ের সহিত কক্ষাতে “কাকো1ষ্িক।' পেশীর অন্তঃসীমায় 

ও বাহুতে দ্বিশিরপ্ পেশীর অস্তঃসীমা পধ্যস্ত (৮৮।৮নচিত্র ) 

অবস্থান করে। এই ধমনীর অন্তঃসীমাতে *অস্তর্বাুক।' 
নামী সিরা এবং 'প্রকো্িকা” নায়ী তিনটী নাড়ী দৃষ্ট 

হয়। তাহাদের গধ্যে মধ্যগ্রকোঠ্িকা নাড়ী উর্ধভাগে 

ধমণীর বহিঃসীমায় আসিয়! ক্রমশঃ তাঁহাকে উল্লজ্বনপূর্ব্বক 
অধরার্ধভাগে ধমনীর অন্তঃসীমায় দৃষ্ট হয় | বাহবী 

ধমনীর পশ্চিমদিকে এর ধমনীর "গস্ভীরগ্রগঞ্ডিকা” নাক্সী 
শ।খা, 'বহিঃগ্রকোন্ঠিকা নাড়ী” ও “ন্রিশিরঞ্চ” নারী পেশী 

অবস্থান করে। এ ধমনী তির্ধযগ্গতিতে কর্পরসন্ধির সম্মুথে 

আসলে, দ্বিশিরস্বা! গপেনীর কুর্পরপটিক! নানী ঠিরশ্চীন 
কগুরাবন্ধনী উহাকে ধারণ করে। 

ব।হবী ধমনীর পার্খে সাতটা ব। আাটটা শাখা এবং ছুইটা 
অগ্রশ।খ। উতিত হয্ু। 

গক্জভাীন্ন ঞ্রগত্িক্া (16910 1500191)00 

[315.01)1$) |  বাহবী ধমনীর স্থল ও দীর্ঘ প্রথম 

শাখার নাম 'গন্তীরপ্রগপ্ডিক? । উহা! বহিঃপ্রকে।চ্িক। 

নায়ী নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া প্রগণ্ডাস্থির 

পশ্চিমদিকের তিরশ্টীন সীমাকে আশ্রম করে, এবং 

তথ! হইতে সর্পগতিতে প্রগণডকে পরিবেইন করিয়। 

উহার বহিঃসীণায় প্রস্থত হয়। অতঃপর উহ। দুইটা শাখার 

বিভক্ত হইরা «“আরোহিণী” ও “ব্ছিংকৃর্পরা ধমনীর সহিত 

কুর্পরসন্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে ধমনীচক্র রচনা করে। 

উহারই অপ্র ছুইটী শাখা "ত্রিশিরস্কা পেশী' ও গ্রগণ্ডাস্থি- 
নলকের পোষণ করে। 

প্লগণ্গ্পোে অলী (01616176 10615 ) 

নামে বাহবা ধমনীর দ্বিতীয় শাখাও প্রধানতঃ প্রগণ্ডাস্থির 
পোষণ করে। 

লুস্ল্লিগা। উতক্জীভডিকা (50105110£ 01021 

0০911009701) নাম্নী শাখ! একটা বাহুধমনীর উর্ধভাগ 

হইতে সন্ত হইম়। কুর্পরসঞ্ধির পশ্চাৎ দিকের শেষ 
সীমায় প্রস্থ ত হয়, এবং তথ। হইতে অন্তঃপ্রকোঠীয়। ধমনীপ 

পৃষ্ঠদেশেোৎপনন “কুর্পরাস্তরা” নামী প্রশ।খার সহিত মিলিত 
হইয়! ধমনীচক্র রচনা করে। 

আয়ুর্বেদ সংহিতা 

কুস্ললিগা ত্বঞ্জজীজ্ঞঙ্লা (01511910129 

0০91125121) নামে আর একটী শাখাধমনী কুর্ণরলন্ধির 

পৃষ্ঠভাগ হইতে তিথ্যগ্গতিতে প্রত্যাগত হইয়া সম্মুখে 
অন্তঃপ্রকোণীয়। ধমনীর “অগ্ররুহ কৃুর্পরাত্তর।” প্রশাখ।র 

সহিত মিলিত হয় এবং তথায় ধমনীচক্র রচনা করে। ্ 
এতত্তিন্ন পেশীগ। নামে বাহবী ধমনীর তিন চারিটা 

শ।খ। “কাকোপ্তিকা”, 'দিশিরস্ব।' ও “কুর্পরদ্ধারিক1” পেশীর: 

রক্ত সংবহন করে। 

প্রকোষ্ঠ ধমনী । 
“বাহবী ধমনী” কুর্পরসন্ধির সম্ম.খে গম্ভীর ভাৰে প্রবেশ 

করিয়। ছুইটী অগ্রশাখাম্ব বিভক্ত হয়। উহাদের একটীর 
নাম 'বহিঃপ্রকেো1$য়।, অপরটী নাম “তস্তঃপ্রকো তীয়।”। 

বহিঃপ্রকোঠীয়। ধমনী। 
(1২2010৮1 46219 ) 

লভিএপ্রতম্কা্ীল্সা শন্নন্ীী (1২011 
41019 ) 1 বাহবী ধমনীর যে বাহ শাখা 'দীথ। 

করোভ্তাননী পেশীর অস্তঃঙীমা দিয়া অগ্রসগ হইয়া 

অন্ুষ্ঠমুল পর্য/স্ত বিস্থৃত হণ, উহাই বহিংপ্রকোঠীয়া । উহ্! 

মণিপন্ধের বাহিরের সীমায় পশ্চাদ্দিকে তিষ্যগভাবে 
প্রস্থত হইয়া “দীর্ঘ অগুষ্ঠাপকর্ধণী' ও “অন্ধুষ্ঠপ্রমারণী' 

পেশীৰয়ের কণ্ডরা দ্বারা অঙ্গুষ্টের মুলদেশে আচ্ছ। দিত 

হয়। তদনস্তর অগ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মুলশলা ক1ছয়ের 
অন্তরালে 'পশ্চিমশলা কাস্তরাল” নায়ী পেশীকে ভেদ করিয়। 

করতলে প্রবেশ করে, এবং তথায় ধন্কর মত বক্রাককতি 

হইয়। 'গম্ভীর। করতলধানুষী” নাকী ধমনীতে পরিণত হয়| 

উহার বিশেষ বিবরণ করধমনীর ব্ণনার সময় বল! হইবে । 

বহৃঃপ্রকে।ষীগ। ধমনীর পাচটী প্রশাথা প্রধান । ইহ। 

ভিন্ন আরও পাঁচ ছক্কটা প্রশখ। পেশীতে অবস্থান করে, 

তাহ।দিগকে পেশীগ! প্রশ।খা। বলে । যথা 

আবন্লোহিলী লহিঠকুহর্পালিকণ। (29191 
বহিঃপ্রকোন্তীরা ধমনীর - কুর্পরসুন্ধির 15018115190 )। 



[ ৯০ চিত্র ] 

অন্তঃপ্রকোন্ঠীয়া৷ ও বহিঃপ্রকোন্ঠীয়৷ ধমনী । 
( দক্ষিণ প্রকোন্ঠের অগভীর ব্যবচ্ছেদঃদ্বারা দশিত ) 

মধ্যপ্রকোষ্জিক। নাড়ী 

করবিবত্তনী দীর্ঘ| (পেশা) 

মণিবগ্ধসংকোচনী বহিঃস্থ! (পেশা) 

করতলপ্রসারণা 

মণিপন্গমংকোচনী অন্তঃস্থা (পেশা) 

অস্কু্সংকোচনী মধ্যপন্নিক। (পেশা) 

7 অন্থপ্রাকোষ্ঠিয়া পষনী 

কঙ্গণিকাখ্য। নাখুপট্রিবা 
রি কনিঞ্।পকরথা (পেশা) 

কবঙলধান্তনী উন্ভান। ধমনা 

উন্ভাব শাগ।! 
অন্ুন্ভাপকর্ষণী ত্রস্বা (পেখা। 

৪ 
অন্ুষ্ঠমূলকধণা ( পেখা ) পা ূ 

। কানগ্রাপকষণা (পেশা) 

(১৭৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



[ ৯১ চিত্র ] 

অন্তঃপ্রকোঠীয়া ও বহিঃপ্রকোষ্ঠীয়া ধমনী 
€ দক্ষিণ প্রকোন্ঠের গভীর ব্যবচ্ছেদ দ্বার! দর্গিত ) 

০ ৃ «০১ | রর বিনে ৃ 

দিশিরস্কা পেখা তারা ৮৩ ৮ আরোহিণী কুপপরাস্তিক। ধমনী (অস্তংস্থা) | ৃ 

বাহবী ধমনী ্ স্্রি।।) 

মধ্যপ্রকোষ্ঠিক। নাড়ী 

£' 7777 কুর্পবপুরঃ্ত। সাযুপটিকা 

মারোহিণা বহিঃকুপরিকা ধমনী 

করবিবন্তণী দার্থ। পেশা রী 

বহিঃপ্রকোচিকা নাডা ক ৃ 
অবদ্রিমর্া! পাশ্চমা ধমনী সা? | 

॥ 1 হি. ২ 
বহিঃপ্রকোষ্টায়। দমনী 7 ঘ। 41111. 81 অন্তঃপ্রকোষ্ঠীয়। ধমনী 

শঙ্গুঠসংকোচনী দীর্ঘ। পেশা এ ২] 11" . মব্যগ্রকোঠিকা না ডা 

- 'মরভ্িমধ্যা অশ্রিম। ধমনী 

পা শপ 

লি 2০০ রি 

_ শা 2 

পপ জর 

পেস 

রি চি রি চকে 

শি 

করবিবন্তুনী চতুরস। পেখা 

কবতলপান্ুষী গম্ভীর! (ধমনী) .. 

উহার অন্ুষ্ঠগত শাখা 

উহার তঞ্জনীগত শাখা 

( ১৭৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

বহিঃলীমায় উিত প্রথম প্রশাখাটীর নীম “আরোহিণী 

বহিঃকৃর্পরিকা'। উহ। 'গম্তীরগ্রগপ্তিক।' ধমনীর 'বহিঃ- 

কূর্পরগা” অনুশীখার সহিত মিলিত হইয়া কৃর্পরসন্ধির 

বহিঃসীমায় ধমনীচক্র রচনা করে। 

"অগ্রিম লহছিম্মপিলক্্রীহ] (০12 

1২2015,1 0০100] ), পশ্চিমা! বহির্ণিবন্ধীয়। (1)9:99.] 

৮9191 09.171১71) | মণিবন্ধের উর্ধ্িকে বাহিরের সীমায় 

্ন দুইটা গ্রশাখ। উখিত হয়, তাহাদের একটীর নাম 

'আগ্রিমা  বহির্মণিবন্ধীয়া, অপরূটীর নাম পশ্চিম 

বহির্মণিবন্ধীয়” । উহার! যথাক্রমে মণিবন্ধের সম্মখে ও 

পশ্চাতে ধ্রূপ 'অন্তর্মণিবন্ধীয়া' নারী ছুইটা গ্রশাখার 

স'হত মিলিত হইর ধমনীচক্র রচন। করে। 

উত্তাল] বাজী ্বজনী (9010০100821 
০121) নারী প্রশাখ! মণিবন্ধেগ সন্ুখে উখিত হই 

নিয়দিকে প্রশ্থত হয়, এবং করতলে আসির়! “উত্তান। 

করতলধামনুষী'র সহিত মিলিত হয়। 

প্রথমা শলাক্াপুন্টিকণ (০5981 

৩65০10001)1  অন্ুষ্ঠমূলের পৃষ্টভ।গ হইতে উখিত 

বহংগরকোঠীয়। ধমনীর প্রণাখার নীম প্রথমা শশাকা- 

পৃঠিক । উহ! “অনুষ্টপৃষ্টিকা” ও “$জ্জনীপুঠিকা, নাষে 

দুটা অনুশাথায় বিভক্ত হইমা অগ্রপর হয়। 

যে পাঁচ পাচটী পেশীগাপ্রশাখার কথা বলা হইয়াছে, 

উহারা গ্রধাঁনতঃ প্রকোষ্ঠের ৰাহিরের সীমায় অবস্থিত 

পেগীগুলির মধ্য বিস্তৃত থাকে । 

স্ুলুতিলপ্ান,জ্রী গন্ভীবল (706০9 ০1০ 

407) 1 বছিঃ গুকোঠীয়! ধমনীর অস্তভ।গকে করওলধানুষী 

গম্ভীর বলে। উহা! করতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে । এ বিষয়ে 

করধমনী বর্ণন কালে বিশেষভাবে বল! হইবে | 

আন্তঃপ্রকোঠীয়। ধমনী । 
(01129 0 োচে ) 

ঃপ্রন্থ্গেন্টীন্া। ধমনীর পৃর্বার্ঘ অন্তঃপ্রকোঠীয়। 

, পশীদমুদটি ঘার। আচ্ছাদিত থাকে । উহ! কুর্ণরসদ্ধির 

নিয়ে সগ্ুখদিকে “বাহবী' ধমনীর বিভাগ স্থান হইতে 

১৭৪৫ 

উৎগন্ন হুইয়। প্রকোষ্টের অস্ত/সীমা! দিয়া মণিব্ের শেক 

পথ্যস্ত গমন করিয়া তথা হইতে করতলে প্রবিষ্ট হয়। 

করতলে প্রবেশের পর এই ধমলী ধনুর স্তান্জ বক্রাকারে 

'বহিঃপ্রকোত্ীয়।” ধমনীর *ধানুষীযোজনী' নামী শাখার 

সহিত মিলিও হইয়। 'উত্তানা করতলধান্ুধী' নামী ধমনীর 

স্যষ্থি করে। 
“হন্তঃ প্রকোঠীয়।' ধমনীর ছয়টা গ্রশাখা। প্রধান; 

এতভিনন আরও পাঁচ ছয়টা পেশীগ! শাখ| আছে। (৯* চিত্র) 

১২। আশল্লোহিলী কুপব্সাস্তল্িক। 
(4১70091190 000 99000109 102 [২০০0:600) 

নামে “অন্তঃপ্রকো তীয়” ধমনীর ছুইটী প্রশাখ। কুর্পরের 

শেষ সীমার সম্মুখ ও পশ্চাদূভাঁগ হইতে উদ্ধমুখে প্রস্থত। 

উহাদের প্রথমটার নাম “অগ্রারুহা', অপরটার নাম 

পৃষ্ঠারুহা' ৷ কৃর্পরসন্ধির অন্তঃনীমার নিকটে বাহবী ধমনীর 

'কর্পরগা” শাখাঘয়ের সহিত 'অগ্রারুহা' ও পপৃষ্ঠারুহা' 

গ্রশাখাদ্য় মিলিত হইয়। ধমনীচক্র রচনা করে । 

৩। াম্ান্পলী অল্পন্ত্রি সত্ধ্যা (09100300 

[1160103805)। বাহবী ধমনীর বিভীগস্থানের মাত্র অর্ধান্ুল 

পরে অন্তঃগ্রকোঠিয়। ধমনীর যে সর্বাপেক্ষা স্কুল শাখা 

উত্থিত হয়, উহার নাম “সাধারণী অর্ধিমধ্যা'। উহা 

“অন্ভুলীসঘকোচনী' পেশীদ্ধয়ের মধ্যে গম্তীরভাবে গ্রবেশপূর্বক 

প্রকোষ্ঠান্থিদবয়ের অন্তরালে বিস্তৃত হইয়া ছুইটা শাখায় বিভক্ত 

হয়। উহাদের একটা “প্রকোট্ঠান্তরালা নামী কলার সন্মুখে 

মণিবন্ধের দিকে অগ্রসর হুইয়া পাগ্রিম। অরন্ধিমধ্যা' 

(৮৭ চিত্র) নাম ধারণ করে। অপরটী পূর্বোক্ত কলাকে 

ভেদ করিয়া পশ্চাৎ দিকে মণিবন্ধোর দিকে জএাসর হইয়! 

'পশ্চিমা ভরদ্ধিমধ্যা' নামে পরিচিত হয়। ইহাদের আবার 

প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার অনুশীখা মাছে, তাহাদিগকে 

সন্ধিগ!' মাংসগা! ও অস্থিগা বল! হয়। 

-৫1 অঅজ্র্মশিবহ্দীস্া (5০18৮ 52 

[00790] [01076 09001) নামে 'অন্তঃপ্রকোতীয়া 

ধমনীর ছুইটা প্রশ।খা মণিবন্ধের সন্মুধে ও পশ্চাতে অগ্রসুর 

হইয়। উহার অন্তঃদীমায় উপস্থিত হয়, অনস্তর তাহার! 

'বহিঃগ্রকোট্ীগা' ধমনীর “অগ্রিম; মপিবন্ধীয়' ও 'পশ্চিন্ 



১৭৬ 

মণিবন্ধীয়' নায়া ছুইটী শাখার সহিত মিলিত হইয়া] 
ধমনীচক্র রচন। করে। 

৬। গম্ভান্বা] প্বান্ুশ্বীহ্োজন্নী (9০০০ 
৬০1০ ০0:0)1771701028106 ) নামী প্রশাখা করমূুলের 
অগ্তঃসাম|য় গম্তীরভাবে প্রবেশ করিয়া “বহিঃগ্রকোঠীয়।। 
ধমণান গ্তারা করতলধানুষী” শ|খার সহিত সংযুক্ত হয়। 

অস্তঃপ্রকোঠীয়। ধমনীর শেষ অংশ উত্তান্না- 
সক-্রতল প্ান্যুহ্বী ন।মে পরিচিত হয়। উহ| করতলে 
প্রবেশ করে। 

করধমনীসমূহ। 
করধমণী ছুই প্রকার--করতলীয়৷ ও করপুষ্ঠীরা । তন্মধ্যে 

উত্তানা শগল্পতলবান্ুুী ও গজ্ভীক্লা 
স্ল্পভলধ্ান্ুজ্ৰী নামক ধন্ুকক্র ধমনীদ্ব্র করতলীর] 
ধমনী সমুহের মূল। 

উত্ভীন্ন! শু ল্রভলন্বাম্ুম্বী (501)61107012] 

ড০1০1 2১০1) (৯৯ চিত্র )। “অন্তঃগ্রকে তীয় ধমনীর 
ধনুর স্াঁয় বক্র গ্রান্তভাগ “বহিঃ গ্রকোঠীয়ত ধমনীব 'ধ।নুমী 

যৌজনী' নামী শাখার সহিত মিলিত হইয়। “উত্ত।না 
করতলধানুযী”র সষ্টি করে। উহা করতলের মধ্যভাগে 
“কর্তলিকা" নায়ী কলাকগুরার দ্বারা আচ্ছাদিত থ|কে। 
উঠ] হইতে চারিটী প্রশাখা সম্ভৃত হইয়া তর্জনী প্রভৃতি 
চারিটা অধ্কুলীর মুলশলাকার অন্তরালে বিস্তৃতি হয়। 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গুণীর মূলদেশে এক একটা 
প্রশাখা, ছুই ছুষ্টটা শাখা বিভক্ত হইয়। সন্নিহিত গুলী 
ছুতটীর ছুই পার্খে নিয়লিখিত ভাবে গ্রস্থত হয়। যথ_- 
প্রথম গ্রশাখার একটা শাখা তঞ্জনীর এক পার্খে, অপরটা 
মধ্যমার এক পার্থে অবস্থিত হয়। দ্বিতীর গ্রশাপার 
একটা শাখ! মধামার গাপর পার্খে এবং অপরটী আলামিকার 
একপীংশ্ব তাবস্থিত। তৃতীয় এাশাখার একটা শাখা 
অনামিকার ভাপর পারে এবং কনিষ্ঠাণ এক পাস অবস্থিত। 
তর্জনীর বতিঃগার্খে এবং জঙ্গুষ্টের ছুই পার্খে গ্ভীরকরতল- 

পরাহ্ধীর প্রসার দৃই হর। উত্তান! করতলধান্ুধীর অপর 

আফুর্ধেদ সংহিত।। 

এক্টী শাখা “করভদেশ+ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । ( মণিবন্ধ 
হইতে কনিষ্ঠানুলীর বহির্ভীগকে করভদেশ বলে )। 

গ্ভীল্লা কল্পত লধ্ধান্যুহ্বী (79০০১ ০181" 
2101) ) (৯১ চিত্র)। কুচ্চাস্থিগুলির সম্মুথে বহিঃ- 
প্রকোষ্ঠীরা ধমনীর শেষপ্রাস্ত “অস্তঃপ্রকোতীয়া' ধমনীর 

'ধান্ুষী যোজনী' শাখার সহিত মিলিত হইয়া “গম্ভীর 
করতলধান্ধী' ধমনী নির্মাণ করে। উহার পাঁচট 

শাখ! অন্ুপী সমূহের মূলের দিকে গমন করে। তাহাদে, 
মধ্যে প্রথম শাখাটার নাম “অনুষ্ঠমূলগা' । উহা! অগ্গুষ্ঠের 
মুশদেশে আসিক্া দুইভাগে বিভক্ত হয়, এবং অঙ্ুষ্ঠের ছুই 
পার্থে বিস্ীত থাকে । 'তর্জরনীমূলগা' নামে দ্বিতীয় শাখাটা 
তর্জরনীর বাহিরের দিকে অবস্থান করে। এতত্তিন্ন অপর 

তিনটী শাখা তর্জনী গ্রভৃতি চারিটী অন্গুলির অস্তরীলমুলে 

“উত্তানা করভলধাগুধী'র পূর্বোক্ত তিনটা শাখার সহিত 
যুক্ত হয়। তর্দনস্তর দেই সেই সংমোগের স্থান হইতে 

করতলের মীংদ ভেদ করিয়া 'যোজনী' নায়ী তিনটা 
প্রশাখ! পৃষ্ঠের দিকে গ্রস্থত হয়। ভীহাঁরা মূলশলাঁকার 

ৃষ্টস্থিত তিন্টা ধমনীতে রক্ত বহন করে। 
এতাডন্ন 'গম্তীগা ঝকরতলধান্থুধী'র দুই তিনটা শাখা 

মণিবন্ধসন্ধির সম্মুখস্থ ধমনীচক্তে প্রবেশ কৰে। 
স্ণচনাকাগ্ুন্টিক। (10521 10120৮11051) 

নামে চারিটা ধমনী করপৃষ্ঠে প্রধান। উহাদের মধ্যে 
প্রথমা 'এগ।কাপুষ্ঠিক ধমনী বহিঃপ্রকোঠিঘ। ধমনী হইতে 

উত্থিত, ইহা পুর্বে বল! হইয়াছে । এই ধমনী অন্নুষ্ঠপৃষ্ঠে 

ও তর্জনা পৃষ্ঠে এবং উহাদের বছিঃপার্থদেশে ছুঈ তিনটা শাখায় 

বিভদ্ত। থিতীয়া, তৃতীদা ও চতুর্থী “শল।বাপৃষ্ঠিক, 
মণিবন্ধের পশ্চিমদিকের ধমনী চক্র হইতে উৎপয় হইয়া তর্জনী 

এভঠি চারিটা অঙ্ুলীর অন্তরালে বিস্তার লাভ করে। 

এক একটা শল'কা পৃষ্ঠিকা, ছুই ছুইটী শাখার বিভক্ত হইয়া 

সন্নিহিত অঙ্গুলীর পৃষ্ঠে এবং পারে প্রস্থত হয়। 
এইরূপে অস্ুষ্ঠের পুষ্ঠভাগে একটী (কখনও বা দুইটা) 

ধমনী এবং তলদেশে ছুই পার্খে হুইটী ধমনী আছে। অপর 

তনুশীগুলির এ্রাত্যেকটার তলদেশে ছুই পার্খে ছুইটী ও 

পৃষ্ঠদেশে ছই পার্খে হুইটা, এই হিপাঁবে চাগিটী কিয়! 

ধমনী বর্তমান থাকে । উহাদের তগপার্বগ ধমশীদর অস্বলীর 



[ ৯২ চিত্র ] 

ওবাঁ ধমনী । 

উবী নাী 
দীর্ঘায়ামা পেশা 
(কণ্ঠিত মূলমাত্র) 

উককঞ্ঠুকাকষণী পেশা 

ভরুবেষ্টনী ধমনীপ্রশীখা 

'ইউবী সিবা 

- বুষণবন্ধনী 

গম্টারোকক! পমনী শা 

" উর্ুসংবাহনী দীঘা পেনা 
উরুর একা পেশা 

'উপ্ প্রাসারণা বাহা। পেশা ২ উপ৬্নাতনা গবিষ্ভা পেশা 

স 

উপ্প*| নাডী 
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( ১৭৬ পষ্ঠার সম্মথে ) 



( ৯৩ চিভ্র ) 

উর্লজানৃপুষ্ঠিক ও পশ্চিমজভ্ঘিকা ধমনী €শোখা সহিত), 
(জান্ুসঙ্গি ও জও্ঘার পশ্চাদ্ভ্ডাগ ) 

জান্ুকষণা কগুরাকলা। 
হু ১1 

জান্সকমনণী কলাকল। ঁ র্ 

১ তন পেশা 

রঃ 
হ্যা 

২ গুপ্রসী শাড়ী 

উক্ুভানুপুঙ্তিক। ধমনী রে ২৭%৫ 

রে _& রব টি টু 

স্গান্সুপুন্ভিকা পেশা ৃ পরোজাজ্বক। ধমন্দা 

_ জজ্ঘাপিটওকা লী 
( কম্তিত মুলমাত্র ) 

1 দরিয়া বায 
4 পাদবিবভ্তনী দীর্থা পেশা 

সু রড জ্যাক 1 হ টি টা বহিজভিঘক।| ধমন্ন 

13. ০ 
র্, 

পশ্চিম জ্ঙ্গিনক! পেণা চর্ঘ , পাদবিবভনী উস্ব। পেশা 
8.২) | ্ 

পশ্চিম জঙ্গিক। নাড়া 11./4 
ছি প্র 

পাদাক্ুলিসংকোচনী দীর্ঘ। 
পেশা | 

পশ্চিমজজ্বিক। পমনী 

৮1:২১ 
স্ব বহিঞজ্বিকা ধমনী 

পিশ্িকাকগুরা (কন্তিত) 

পশ্চিমজজ্বিকা নাডী 

(১৭৭ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



ধমনী পরিচয়। 

অগ্রভাগের সম্ম্থে ধমনীচক্র রচনা! করে এবং পৃষ্ঠপা ্বগ 

ধমনীঘ্ধয় নখভূমিতে ধমনীচক্র রচনা করে। 

করতলধানুষীর ও মণিবন্ধীয়! ধমনীগুলির শাখাপ্রতাঁন 

সমূহ করম্থ পেশীগুলিতে রক্ত সঞ্চালন করে। 

এই পর্য্যন্ত উর্ধাশাবীয়। সমস্ত ধমনীর বিষয় বণিত হইল । 

অধঃশাখীয় ধমনীসমূহ । 
ওঁব্বা ধমনীই অধঃশাখীয়া ধমনীসমুহের মূল, কিন্ত 

নিতর্থ প্রদেশে আত্যস্তর৷ 'অধিশ্োোণিক! ধমনীর অনেকগুলি 

প্রশাখ! ও অন্রশাঁখা অবস্থান করে এবং উহারা ওুঁব্বা ধমনীর 
নিতন্ব-জঘনাভিমুখে প্রশ্থুত কতকগুলি শাখা-প্রতানের 

সহিত মিলিত হয়| দিতম্ব ও জথনের চতুর্দিকে ধমনী-চক্ 
রচনা করে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে | 

ওববাঁ ধমনী 
(10100181 4১11001:5 ) 

ওুদর্্যা মহাধমনীর বিভাগম্থান হইতে উখিত যে 

কাগুশাখা মধাকায়ে “বাহা! 'মধিশ্রোণিক" নামে পরিচিত, 

উহাই “বংক্ষণদরীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়া শব্বন্কী 

প্রন্মন্নী নাম গারণ করে (৯২ চিত্র)। বংক্ষণদেশের 

অন্তঃসীমায় “খবর্বা ধমনী'কে 'ওব্বী সিরা" ও বহিঃসীমায় 

“ওববীন।ড়ী' পরিবেষ্টন করে, এবং উরুকঞ্চুক উহাকে 

আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । এই স্থানে সিরা ও ধমনী একই 

সিরাকঞ্চুকে অবস্থান করে। ইহার অন্তঃসীমাঁয় বংক্ষণের 

মধ্যে 'অস্তবক্ষণীয় ছিদ্র দৃষ্ট হয়ঃ এই ছিদ্র 'বৃষণবন্ধনী' 
ধারণ করিয়া থাকে । 

ওব্বা ধমনী কনিষ্ঠানুলীর মত স্থল। ইহা উরুর 
সম্মখতাগে বংক্ষণের মধ্যবিন্ু হইতে নিয্নদ্িকে তির্যাগ ভাবে 

অন্তঃসীমায় বিস্তৃত হুইয়া উরুর অর্ধেকের অধিক স্থান 

অতিক্রম করে, এবং তথায় 'রিষ্ঠা উরুমংব্যহনী' নামী 

পেণীকে তেদ করিয়া উরুর পশ্চাৎ দিকে প্রন্যত হয়? 

১৭৭ 

পেশীভেদের পর এই ধমনী 'উরুজানুপৃষ্ঠিকা নাম ধারণ 
করে। 

ওববাঁ ধমনীর ছয়টা শাখ! প্রধান, তগ্চিন্ মাংসগ। নামে 
পাঁচ ছয়টা অপ্রধান শাখা! আছে। (৯২ চিত্র) 

(১) উত্তানা শু ল্ল্িক্জী (50106100101 

[31)109- ০1০) নায়ী একটা প্রধান শাখা উরুর অস্তঃসীমায় 

উককণুকের “অন্থবংগণীএ হিদ্রপঙ্থ বহিগত হইঙ্গা উদরের 
দিকে উখিত হয় এবং নাঁভিদেশ পধ্যন্ত বিস্বৃতি লাভ 

করে। উহার প্রশাখাসমূহ ত্বকৃ, মেদোধর! কল। ও 

বংক্ষণদেশস্থ ললীকাগ্রন্থিতে গ্রশ্থত হন৷ 

(২) উত্তান্াজকনিক্া হেস্টম্নী (59০ 
9610] 11100 01131110055) শাগ। 'জধনধ।রা'র নিকটে 

আপিক! কতকগুলি শাখাপ্রতনের দ্বারা জঘনদেশকে 

পরিবেইন করে, তদনন্তর জবন ও বংক্ষণপ্থিত লপীকাগ্রস্থি- 

গুলর পোষণ করে। 

(৩-৪) লহিন্লৌপন্ছিক্ষী উত্তান্না ও 
গাঁজ্জালা (126100চ1 900901--5101001059151 

200 796৫19)। এই ছুইটী শাখার একটী উত্তানভাবে ও 

'অপরটা গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। উহার উরুর অস্তঃসীমান 

উত্থিত হুইঞজ| উপস্থের বির্দেশের 'অভিমুংখ তির্যগ ভাবে 

অগ্রদর হয়। উহাদের উন্তান৷ শাখ।টী সম্মুখে উরুকণুকা 

ভেদ করিষা 'অনুনংক্ষণীয় ছিদ্গ' পথে বহির্গঠ হয়, এবং 

ভগাস্থিসন্ধ(নের পিকে অগ্রসর হইতে থাকে । পুরুষের 
এই ধমনী বপ্তিদেশে, শিশ্লে ও অগুকোষের ত্বকে? এবং 

স্ত্রীলোকের বস্তিদেশে ও ভগোষ্ঠে গভীর শাখা প্রতানের দ্বার 

রক্ত সঞ্চালন করে। গম্তরা বহিরৌপন্থিকী' শাখ! 

উত্ত/নাশাখার নিয়ে পূর্বের মত তিধ্যগ ভাবে যাইয়া এ সকল 

অংশে, বিশেষতঃ ওপস্থিক ত্রিকোণে নমধিক গভীরভাবে 

প্রস্থাত ইয়। 
(৫) গভীর! (5:9121005 061000119) 

নামে একটা স্থুল ধমনী ওঁব্বীধমনীর মূলদেশের ছুই তিন 

অঙ্গুলিমাত্র দূরে উখিত হয়। উহ! ওব্বীধমনীর পণ্চাৎ 
পশ্চাৎ আসিয়া উরুর অন্তঃসীমায় সেই ধমনীর অনুসরণ 

করে এবং তাহারই স্তার “গরিষ্ঠা উরসংব্যহনী” * পেশীকে 



১৪৮ 

ভেদ করে। এই ধমনীর “উরুবেষ্টনী* নাঁমে ছইটী প্রশাখা 
উরুর ভিতর ও বাহিরের সীমায় বিসভৃত ভয়। উহাদের 

প্রত্যেকটা তিন তিনটা শাখায় বিভক্ত হইয়! জঘন, নিতম্ব 

ও বংক্ষণসন্ধির নিকটে উপরের ও নীচের ধমনীগুলির সহিত 

কতকগুলি ধমনীচক্র রচনা করে এবং করেকটা প্রশা৷ 

সবার উরুতে সম্বন্ধ পেশীপমুহের পুষ্টিবিধান করে। ইহা 
ভিন্ন 'গম্ভতীরোরুকা'র 'মাংসগা নামে আরও কতকগুলি 
প্রশাণা আছে, উহাদের তিন চারটা “'উরুদংব্যহনী” 
পেশীকে ভেদ করিয়া প্রস্যত হয়। 

(৬) মহাজা নল, (7151005৮ 96010510) 

নায়ী একটা শাখা গুবর্বা ধমনীর পশ্চাৎ দিকে গমন করিবার 
পূর্বেই উথ্থিত হয়! জানুর অন্তঃসীমায় বিশ্ৃত হয়। উহা 
এবটী মাত্র প্রশাখ| দ্বারা জান্ুর 'অন্তদেশিস্থ পেনীগুণিতে 

ও সানুসন্ষিতে রক্ত সঞ্চালন কবে, এবং অগ্রভাগস্থ 

কতকগুলি শাখাপ্রত'নের দ্বার ধমণীচক্রে প্রবিষ্ট হয়। 

এতস্তি্ন ওবী ধমনীর অপ্রধান পচ ছয্টী মাংসগা শাখা 

উরুর অন্তঃসীমায় অবস্থিত পেশীগুলিকে বিশেষভাবে 

পোষণ করে। 

উরুজা নৃপৃন্ঠিকা ধমনী । 
( [১01011601 1১16৩1% ) 

উ্তজান্যুপ্ুষ্টিক্চ। (৯৩ চিত্র )। উববীধমনী 
'গরিষ্ঠ। উরুসংব্যহনী' পেশী ভেদ করির। পশ্চাৎ দিকে 
জান্মপৃষ্ঠস্থখাতে বিস্তৃতি লাঁভ করে, তখন 'জান্ুপৃষ্টিকা 

. অধোধারা পেশী' পর্য্স্ত এই ধমনীই “উক্জান্ুপৃষ্টিকা 

নামে পরিচিত হয়। অনস্তর উহাই 'আস্তে 'পুরোজজ্বিকা' 
ও “পশ্চিমজজ্ঘিকা' নামে ছুইটী শাখায় বিভক্ত হয়। 
ইহার পশ্চাতে 'জানুপৃষ্ট- পট্টিক+ দারা আচ্ছাদিত অবস্থায় 
“জামুপৃ্ঠিকা' সিরা ও 'জজ্বানুগা” নামে লাড়ী দৃষ্ট হয়। 
সম্মুথে উর্বাস্থির নিয়প্রান্তের ও জাহুসন্ধির পৃষ্ঠভাগ মেদের 
দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, উহার উভয় পার্খে 'অঙ্যাপিত্ডিকা 
নায়ী পেশীর সুলদ্বয় অবস্থান করে। ৃ 

আগুকোঁদ সংহিতা 

উরুজান্্রপৃষ্ঠিক ধমনীর শাখা তিন প্রকার 7 যথা-_-ত্বাচ- 
শাখা, মাংলগা৷ ও জান্থগা। ত্বাচখাখাগুলি জানু ও জর্ঘার 

পৃষ্ঠভাগে প্রন্থত। ছু তিনটা মাংসগ। শাখা উরুর অন্তঃ- 

মীমাগ্ধ কতকগুলি পেনীর মধ্যে বিস্তৃত, এবং আর ছুইটী 
শাখা জঙ্ঘাপিগ্ডিকাতে প্রবিষ্ট । 

জান্গগা শাখ! পাচটা। ছুইটা জানুসন্ধির বাহাসীমায় 
প্রস্থত হইয়! উত্তরজান্গা' নামে পরিচিত হর, ছুইটী অন্ত- 
সীমায় প্রশ্থত হইয়া “অধরজামুগ।' নাম ধারণ করে। 

অবশিষ্ট “মধ্যজান্থগা” নামে একটা শাখা জানুকোষকে ভেদ 

কৰিগ জানুসদ্ধিতে প্রবেশ করে । এই শাখাগুলি জানুসন্ধির 

চতুন্দিকে ধমনীচক্র রচনা! করে। 

গুন়োৌজভ্যিক! ধমনী ॥ 
(4১110611017 111)101 0) 

পুলে েভ্বিন্বভী (৯৪ চিত্র )। উরুজান্ুপৃষ্িক। 

ধমনীর সন্মুথস্থ শীখাটার নাম 'পুরোজজ্বিকা। উহ 
জজ্ঘাস্থি ও অন্ন-জজ্বাস্থির উদ্ধপ্রান্তের অস্তর।লে সন্মুথদিকে 

প্রস্থত হইয়া উতযগজ্ঘাস্থির অস্তরালস্থিত কলার স্ুখীন 
হয় এবং জতঙ্ঘার সম্মথতাগে ভিতরের সীম দিয়া গুল্ফ 
পর্যন্ত পূর্বোক্ত নামেই পরিচিত থাঁকে। তগনস্তর এ 
ধমনী পাদপৃষ্ঠে আলিম! পাদ-পৃষ্ঠিক।' নাম ধারণ করে। 

এই পুরোজজ্বিকা নারী ধমনী জঙ্ঘাস্থির অস্তঃসীমায় 

'জত্ঘ(পুরোগা” নামী পেশীর অধিক।ংশ ভাগ ঘার! শাচ্ছাদিত 

থাকে ; এ পেশীর নিন্নগ্রাংস্তর নিকটে সবক ও কলা মাত্রের 

দ্র! আবৃত হয় এবং গুল্ফদয়ের মধ্যে 'গুল্ফন্বস্তিক” নারী 
স্নাধুর নিয়ে, অগুষ্ঠ ও অস্গুলী গ্রসারণী পেশীগুলির ছইটা 
কণডরার মধ্যে তানুতৃত হয়। “গম্ভীর। পুরোজজ্ঘিকা? 

নাড়ী ও ছুইটী সহচরী সিরা এই ধমশীর অশ্ুলরণ করে। 
.পুরৌজজ্ঘিক। ধমনীর চারিটা প্রশাখ। প্রধান। তিত্তি 

মাংদ্গ নামে কতকগুলি তাগ্রধান গ্রাশাথ। আছে। 

(১২) জান্গা। অপ্রীলহহা। ও জোম্গা 
স্প্টাক্রকহা। (71011 86০51050-740061502- 

8,120 709০130£ ) নামে ছুইটী আরোহিনী শাখা জানুর- 

নিকটগ ধমনীচঞ্জে পশ্চাতে ও সন্ম খে সিলিত হয়। 



( ৯৪ চিত্র ) 

পুরৌজজ্বিকা ধমনী € শাখা সহিত ) 
( জান্ুুসন্ষি ও জওঘার সম্মুখ ভাগ ) 

জানুসনম্মুখস্থ ধমনীচক্র 

পুরোজজ্ঘিক। ধমনার 

'এঙঞ্াবভ। শাখা 
ৃ 

পুবোজহ্লিনক। ধমনী 

জজ্ঘাপিডকা! গুবর্বা পেশা 

পুরোছজ্বিক| গম্তীব। নাট 

পাদাঙ্ষুলি প্রস্1বণা দাঘ পেশা জঙ্বাপিতিওক। লঘু পেশা 

ঁভ্বাপরোগ। শপশা 

অঙ্গন প্রসারণা দীর্ঘ! পেশা 
(কদ্িত মলম) 

পাদবিবর্তনী তৃতীর। পেশা 

ওলফ 
গুল্ফস্যা পবা শা 

পাদপুষ্ঠিক! পমনী 

অন্তঃকুচিকা ধমনী 

পাদপৃষ্ঠগা ধাচ্বী ধমন) 
পাদতলগ। গন্সীরা ধমনী 

অঙ্গুলিপাশ্থিক। পৃষ্ঠগ? (ধমনী) 

( ১৭৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



[৯৫ চিত্র ]- উত্তান রর ধমনীরাজি 

পশ্চিমজঙ্মিিক! ধমনীর 

অন্ঃপাঞ্িগা শাখা 

পাদতলিকা স্নায়ু 

( কর্তিত মুল ) 

পাদাশ্ুষ্ঠাপকর্ষণী পেখা 

কনিষ্টাপকষণী পেশী 

পাদাঙ্গুলিসংকোচনী ত্রস্থা পেশা 

ও পাদত নে নীরব উত্তা ন* পাদভলগন্ভীর। ধমনী [দতলধান্বী ধমনীর উত্তানশাখ। 

অগ্গুলিপার্থিকী শীখাধমনী সমূহ 

[ ৯১ চিত্র ] গম্ভীর পাদতলীয় ধমনীরাজি 
০ 
লী 

পশ্চিমজজ্বিক। ধমনীব অহাশাখা 

প1দতলীয়। ধমনীর অশ্থঃশাখা পাদতলধান্থষী ধমনী 

7. জী দার ণাপেখার কর ৪ 

দ'ঘ] পাদানুষ্ঠসংকোচনী পেণার ক গুব। 
1১৬ পাদতলধান্ুুষী ধমনীর 
পা অঙ্গুলিপার্থিকী শাখাবলী (১/২।৩1৪) 

পারদতলধান্রুধী ধমনীর নির্ভেদিনী শাখ।-৯ 

(১৭৭ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



ধমনী প 

- (৬৪) গুল্ফদয়ের সম্মখের ছুইটি গ্রশাথার নাম 
শ্প্রিন্না অস্ভ গু ল্ফি কা (8066290ঘ ভেলে 

1205] 1৬192115012.) ও আগ্রিমা। বহি তনকিকা। 

(8170510101 ১10.115091, ) | উহার! 

যথাক্রমে গুল্ফের ভিতর দিকে ও বাহিরের দিকে প্রশ্থত 

হট্রা 'বহির্জজ্বিকা+ নায়ী ধমনীর গ্রান্তস্ব শাখাপ্রভানের 

সহিত ছুইটা ধমনীচক্র রচনা করে। মাংসগা শাখাগুলি 

'পুনোৌজজ্ঘিকা'র 

জজ্ব(পেশীতে ও ত্বকের মধ্যে প্রহ্থত হয়। 

[3য1510%1 

০ 

পশ্চিমজভ্বিক! 
(7১9১0013901 01191] ) 

নশ্ডিক্ম জ্বিন (৯৩ চিত্র )। নামী 

শ।খধমমী জানুপৃষ্ঠিকা পেশীর 'অধোধারা হইতে 

আরস্ত করির। জঙ্ঘান্থি ও অন্ুজজ্বাস্থির মধ্যে অজ্বা পৃষ্ঠের 

ভিতরের লীমায় নিম্নদিকে অস্তগু'ল্ফ ও পাঞ্চির অন্তরাল 

পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা জঙ্ঘাপি্িক দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়। 

ক্রমশঃ জঙ্ঘার ভিতরের সীম।য় গুল্্ফের নিকটে প্রস্থত হয় 

এবং সেই স্থানে কেবলমাত্র ত্বক ও কলার দ্বার। আবৃত 

থাকে। অন্থুষ্টমূলস্থ ধমনীর মত উহাও ন্পর্শের দ্বার! 

অনুভব করিতে পারা যায়। 

এই ধমনীর সাতটা প্রশাখা প্রধান, তন্মধ্যে বহিঞ্জজ্বিক! 

ন।ম়ী প্রশাখ। সর্বপ্রধান। উহা! জঙ্ঘ।র পৃষ্ঠভ।গে বহিংসীমায় 

প্রহ্হত। এতত্তিন্ন পাঁচ ছয়টা অপ্রধান মাংসগ! শাখা 

আছে। মুখ্য সাতটা যথা-_- 

(১) হিজ ডিবি (60:০7021) নামী স্থুলপ্রশাখা 

পশ্চিমজজ্বিকার মুলদেশের চারি অঙ্গুলী নিয়ে উখ্খিত 

হইয়া কিঞ্চিৎ বক্রাকারে জজ্ঘ।/পিপ্ডিকার বহিঃসীমার 

অন্ুদরণ করে, এবং বহিগুল্ফের শেষে আসিয়া শাখা- 
প্রতানসমূহে বিভক্ত হয় | উহার অন্ুশাখাগুণির নাম 

যথা-_অনুজঙ্বাস্থিপোষণী, কলানির্ভেদিনী, পাঞ্চিপৃষ্ঠগ।' 

যোজনী, বহিঃপাঞ্চিগা, ও পেশীগা। তন্মধ্যে “কলা- 

নির্ভেদিনী' অস্থির অন্তরালম্থ কলাকে ভেদ করিয়। 

ছুই পার্খে উিত হ্ইয়! নিকটস্থ 

রিচ 

জঙ্বার সন্দুখদিকে বাছিরের সীমায় প্রস্থত। 'পাঞ্িপৃষ্টগা 
যোগ্দনী' প1ঞ্িপুষ্ঠের উর্ধদেশে বক্রাকারে পিগ্িকাঁকগুরার 
মধ্যে প্রবেশ করে। *পেশীগা' নামে পাচ ছয়টা অন্ুশাখ! 

জজ্বার পৃষ্ঠটদেশস্থ পেশীগুলিকে পোষণ করে । 

(২) জও্ঘান্মি পোম্বন্পী নামী প্রণাখা জজবাস্থির 

মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

(৩) পাল্বিগুপুষ্টগা ম্বোজনলী প্রশাথা ও 
পিণ্ডিকাকগুরার সম্মুথে বক্তাকারে প্রবেশ করিয়! স্বনামিকা 
অন্ুশাখ!র সহিত ধমনীচক্র র5ন। করে । 

(৪) পশস্চিচ্লা অভ্ভগুল্ফিব্চা প্রশাখা 
ত্তৃগুল্ফিকাপৃষ্ঠে প্রশ্থত হইয়া পুরোজজ্বিকার "অগ্রিম 

অন্তগুল্ফিকা” নামী গ্রশাখার সহিত ধমনীচক্র রচনা করে। 

(৫) অভ্তঃপাক্ষিগ্ুগা। নামে তিন চারিটা এশা! 
পাঞ্চির ভিতরের সীমায় ও পৃষ্টদেশে এবং পাদতলের 
মূলদেশে ধমনীচক্র লন করে। 

৯৯ 

(৬-৭) পাদতলীয়! নামী প্রশ।খ| দুইটা । অন্মধো 

(ক) আজ্ভল পালন লীক্সা প্রশাখা পদের 

অগ্তঃসীমায় কয়েকটা পেশীর মধ্যে এবং ত্বগার্দির মধ্যে 

প্রস্থত হয় । 

(খ) ধা সহজ্ী পাতল্লীস্র। নামী অন্তিম 

প্রশাখাটা পদের অন্তঃসীমাতেই পাঞ্চি ও নৌনিভ 

সন্ধিস্থলের নিম়্ে উৎপন্ন হইয়। তি্যগ্ভাবে বধির্গত হয়, এবং 

পুনরায় বক্র হইয়া! ভিতরের দিকে যাঁয়। উহার বিষয় 

প।দতলের ধমনীর বর্ণনার সময় বল। হইবে। 

পাঁদধমনীসমূহ। 
পাদধমনী ছুই প্রকার, যথ। --পাদপৃষ্ঠগা ও পাদতলগা । 

পাদপৃষ্ঠগ! ধমনীর মধ্যে 'পাঁদপৃষ্টিকা” নামী ধমনী প্রধান। 

গাঁদতলগ| ধমনীর মধ্যে "পাঁদতলীয়। ধান্তযাই গ্রধার। 

এই দুঈটী ধমনীর বিমস্ পৃধ্রে ও কিছু বল! হইয়াছে। 



১৮০ 

পাদপৃঠিকা 
(1)01:55115 [১০০12 ) 

পুরোজজ্যিকী পধম্নীর প্রান্তভাগ পাদপুষ্ঠে আসিয়া 

'পাদপৃষ্ঠিক।' ন।ম প1রণ করে (৯৪ চিত্র)। পুরোজজ্বিকা 

গুল্ফদ্ধধের মধ্যে সম্ুথের দিকে 'গুল্ফন্বস্তিকা, 

নারী স্সাযুপট্রিকা ছার আচ্ছাদিত হইয়া উহার নিরস্থ 

মলামুষক্জুগর পথে পাদপৃষ্ঠে বিগত হব । উচ্গাই অস্গুষ্ঠের 

মুল শলাকাঁর নুনভাগে 'পাদপুষ্ঠিকা" নাম ধারণ করে। 

অনপ্তর “উত্তরশলাক। গ্রাল।” পেশীকে ভেদ করিয়া পাদতলে 

প্রবেশ করে সেখানে জাভা গাল- 

ভঙলগা। নামে পরিচিত ভয়। 

গুন্ফান্থপ।লে স্নাধুহ্রগগাদ্ উঠার শবগ্বান এই এক্া4,- 

'ভাডবাপুরোণ। ও নসঙ্ প্রসানণা? 

এবং 

পমনীর 'অগ্রঃদান।র 

পেশীদ্ব-রর কওরা দৃষ্ট হর | বহিঃগীমাথ দীর্ঘ। আসু্ঠ প্রসারণী, 
ও “ভূতীয়া পদবিবর্তনী' পেশীর সম্মিলিত কওরা "অবস্থান 

করে এবং 'গম্তীব। গুরোজজ্বিকা" নাড়ী ও দুইটা পিগ। 

উহার অন্ুদরণ হয় । 

পাদপৃঠে এ ধমনীর বহিঃকুর্চিকা, অন্তঃকুর্চিকা, পাদ- 

পৃষ্ঠগ। ধানুষী ও অনুষ্ঠপৃ্ঠিক। নামে চারটা শাখ। গ্রধান। 
তন্মধ্যে লভি ঠকুভিরিন্কচা। নারী শাখা 'নৌনিভাঙ্ছি'র 

সন্ুখভাগ তিথ্যগ্ভাঁবে উল্লজ্বন করিয়া পাদপৃষ্ঠগ। ধানুষীর 

শাখাপ্রভানের সহিত মিলিত হয়্॥। এবং বহিঃসীমাল 

বহিগুল্ফীণ ধমনীচক্র রচন। করে। 

অভ্ত৫ শাখা প্রীয় যুগ্ম হইক থাকে 

এবং গুল্ফ ও পদে অস্তঃসীমায় শাখাপ্রতানের দ্বারা 

বিস্তৃত হগ 

পাদ্ঞুষ্টগ] শবান্নুত্বী না়ী ধন্থুর মত বক্রাকৃতি 
একটা ত্রস্ব প্রণাথা পদের বহিঃসীমায় প্রস্থত এবং পূর্বোক্ত 

“বহিঃকুর্চিকা' শাখার সহিত মিলিত । উহার চারিটা প্রশাখা 

পাঁচটা অস্ুলির মুলশল[কার আন্তরালে বিস্তৃত। উহাদের 
'অদুষ্ঠঠভিগা” ও “কনিষ্ঠীভিগা' নামী দুইটা অন্থুশাখা 

তিন তিনটা তন্থশাখায় বিভক্ত এবং অপর ছঈটা ছুই ছুষ্ইটা 

তন্থুশ (খায় বিভক্ত । এই সকল তন্ুশাখা পাদাঙ্থুলিসমূহের পৃষ্ঠ 

আযুর্ষেদ সংহিত! 

ও পার্শদেশে গ্রন্থত হইয়। অঙ্ফুতনী পার্থিব 

গ্ুষ্টগ। নামে পরিচিত হয়। 
এইরূপে ইহাদের ছুই ছুইটা তন্ুশাথ। প্রত্যেক অস্গুলীর 

পার্থ ও পৃষ্ঠভাগে বিস্তৃত হইয়া নখভূনিতে সুক্প্রতানের 

খারা প্রমনীঢক্র রচন। করে। 

অনক্ফুষ্টপুত্সি কল নামে পাদপৃষ্টিকার শাখা অনুষ্পৃষ্ঠ 
অবস্থান করে। 

পাদতলধান্বী 
(1420611 010৮060৮ 41061 ) 

সাকতলখানুজআীী (৯৬ চিত্র) নামী ধমনী 
প্শ্চিমঞ্জজ্বিকা ধমনীর অগ্রশাখাদ্য়ের মধ্যে বহিমুখধী শাখা। 
উহা! পাদের অন্তঃসীমায় পাঠঃ ও নৌনিভ নামে ছুইটা 

কুচ্ঠাস্থর সন্ধি্থপের নিম্নে সম্ভৃত হইণা সম্মথদিকে 
ক নিষ্টামূলশলাক| পর্যাস্ত 'আাগমন করে, এবং পুনরায় সন্মথে 

ভিতরের দ্রিকে ধনুর মত বক্রাকারে প্রশস্ত হইয়। 
অনুষ্ঠনূলশলাকার নূলে পূর্বোন্ত “পাদতল গন্ভীর1' নামী 

ধমনীর সহিত মিলিত হয়। 

এই অবস্থার পাদ তলীয়। ধান্ুমীর অনেকগুলি অন্ুশাখা 
পাদতলে ও ত্বগদির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে, তন্মধ্য 

পু-রাগ| ছদটা ও পশ্চিনগ। তিনটা “নির্ভেদিনী' নাথে 
পরিচিত। 

ছয়টা পুরোগ! অনুশাখার মধ্যে চীরিটী অন্ুশাখ। পঁ/চটা 

অগ্ুলির মুলশল[ক।র অন্তরালে প্রন্থত হইম্থা অস্ুলীমূলের 

অন্তরালে ছুই ছুহটা অগ্রশাখাণ বিভক্ত হয় এবং ইহারা 

অন্গুলীর নিকটস্থ পার্ব্য়ে প্রবেশ করে। অপর হুইটা 
অনুশাঁধা অবিভক্ত অবস্থায় যথাক্রমে অস্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির » 

অন্তঃসীম! ও বহিঃদীমায় প্রস্থত হয়্। এই দশটা ধমনীকে 
“অগুলীপাখ্বিকা তলগ!' বলে, ইহারা অগ্গুলীর অগ্রভাগে 
ধমনীচক্র নির্মাণ করে। 

'নির্ভেদিনীঠ নামে পশ্চিমগ। তিনটা অন্ুশাখা 
প|দতলের পেশী সমুহ ভেদ করিয়া! পাদপৃষ্ঠে আগমন করে 

এবং অঙ্গুসীমূলের পৃঠদেশের অনুপাখা গুলি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

প্বমনীখও ভক্মাঞ্ড। 



্াযুর্েদ ঘংহি্। | 
স্পাললীন্লগ্সন্লিল্ল 

চতুর্দশ অধ্যায় 

শিনশ্সাঞ ৪ 

সিরাঁপরিচয় 

এই অধ্যায়ে পির|সমুহেব বিষণ বণিত হইবে। সযুদ্র 

বেমন জগতে যাবতীয় নদীর একমাত্র গম্যস্থান বা শাশ্ধ, 

সেইরূপ এই দেহে যাঁবতীর (ধার অ।শরব একমাত্র হৃদয় ব। 

হৃদ্যত্ব। পুর্বেই বল| হইয়াছে যে-কফেবনমাত্র ফুন্যুম 

সত পিপাগুলি ব্যতীত সমস্ত সিরাই হৃদয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত 
বছন করিয়া আঁনে। সর্বশরারস্থ জালক হইতে উহাদের 

আরন্ত। জাঁণক হইতে স্থঙ্গ পির প্রতীনের ছা প্রথমতঃ 

রল্ত সংগৃহীত হথ। এসকল সিঝ-গ্রতান ক্রমশঃ মিনিত 

হইলে তনু।সরার স্ষ্টি হয়। অনন্তর উহাদের পর'শর 

সপ্মেলনের ফলে উত্তঝোপ্তর স্থুন মিরার উৎপত্তি ত্য়। 
স্থন গিরাগুলি কাগসিরার গ্রধেশ কবে, কাঁওনা গাল 

উত্তরা ও অবর। মগাপিরাপ প্রবেশ কর্ষে। অনন্তর এই 

মহাসিরাদয় ন্বদগে প্রবিষ্ট হগ। এভাবে পিরামমূহের 
প্রবেশ ত্রম ব্যাখ্যা করা হইল। 

অতএব সিরানংযোগের ক্রম ছুই প্রকীর,। হহা 

ধমনী বর্ণনার ক্রম হইতে বিপরীত, যেহেতু ধমনীনমূহ মুল 

হইতে বিতাগক্রমে বণিত হৃথ অর্থাৎ প্রত্যেক ধমনী 
উত্তরে।ত্তর ললিত হইয়া অপর ধনী গুলিকে উৎপাদন 

করে, কিন্তু সিরাসমূহ বিভক্ত হয় না, উহা! এক ব। 
ততোধিক পিধার সহিত ম্মিনিতে হইক্সা অপর একটা 
সিরাকে উৎপাদন করে। উহা অপর পিগার সহিত [মশিত 

হুইয়! স্ুলতর দিয়ায় পরিণত হয়। 

সস্টিক্ষের বৃহিশ্ছদে শিবোহস্থিগুপির অভ্যন্তরে পরিখা 

গুলিকে আশ্রণ করিয়া কতকগুলি বিস্তৃত সির।পথ আছে, 

উহাপিগকে, “সিরাসরিৎ। বা “সিরাকুলা।” বলা হয়। 

পিরাপ্রাটারিক (০8৮ ০1: ৫115) সিরাকপাটিক। 

(৮1৩৩৪) ও সির(কথুকের (১116201)5 0? ৩1105) 

বিষয় পূর্বেই ধমনীখণ্ডে বল! হইয়!ছে। (১৫২ পৃষ্ঠা দেখ ) 
স্থানে স্থানে সিনানমূহের মধ্যে সিরাকগাটিক আছে বাণর। 

সিণাপখে প্রাকৃত রক্ত গৰ্চাতে ফিরি) যাগ না। কিন্ত 

সকণ সিপাতে সিরাকপাটিক। থকে না, বথা উত্ত৭| 

মাসরা। আধর। খহাসিগা, প্রতিহাপিণী সিরা, মন্তি্- 

যন্-বৃক গর্ভাশয় হইতে স্টথিত সিরা এবং ভ্রণের 

সংবাঠিনী মহাঁসিরায় কপাটক দৃষ্ট হর না। এ সকল 

স্বগ্ে হাদয়েব সান্লিধ্য বশতঃ রক্ত সবলে হৃদয়ে আকৃষ্ট হয়, 

সিরা কপটিকার প্রবোজন নাই । 

সিরা সাধারণতঃ ছুই প্রকার, উত্তান! ও গম্ভীর] । 

উত্তানা 'দিরাগুপি ত্বকের নিয়ে বাহা গ্রাবরণীতে অবস্থ।ন 

করে, উহার খান নাম বিশিষ্ট কোন ধমনীর (অর্থাৎ 

সিরার যে নাম সেই নাযের কোন ধমনীর ) তন্থসরণ করে 

না। গৌরবর্ণ কূপ বা নাঠিস্থৃগ ব্যক্তির প্রায় সমস্ত দেহই, 

বিশেষ 5; হস্ত-পদাদিতে ত্বকের নিয়ে উহাদ্িগকে অবলোকন 

করা মায়। এই উত্তানা সিরাগুলি অবশেষে গস্ভীরা 

দসিরাতে প্রবেশ করে। গম্ভীরা সিরাগুলি দেহের 



১৮২ 

অভ্যন্তরে অবস্থান করে, উচারা প্রায় উপর ও নিয়ের 

শাখাতে কোন ন| কোন ধমনীর আনুনরণ করি! 
প্রবাহিত হয়। গুল ধমনীর সহচরী স্থল সিরা একটা 

এবং তন্ুধমনীর সহচরী দির| প্রার যুগ্া। 

দেহের প্রায় সর্বত্রই সঙ্ম বা স্থূল সির পরস্পরের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইন্৷ সিনাঁচক্র বা দিরাজীলের সৃষ্টি করে, সেইজন্য 
ধমনীচক্র অপেক্ষা ইহাদের আধিক্য দৃষ্ট হয়। 

গ্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে কতকগুলি সিরা ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকরে বিস্তস্ত থাকার তাহাদের সংগোগও ভিন ভিন্ন 

প্রকারে হই থাকে । কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপ নংযোগ 

দেখ যান, তাহাই এ স্থলে বলা হইবে । 

বর্ণনার সুবিধার জন্য এখানে প্রথমে শাখাসমূহের ও 

শিরোগ্রীবার পিরাগুলি এবং তৎপরে মধ্যকাের সিরা গুলি 

বণিত হগবে। শাখা ও শিবোজীবার সিরাঁসমূহ মধ্যকারের 
দিনাকে পুরণ করে বলিদা, উহাদের নাম অগ্রদিরাঠ | 

উর্দাশাখীয়। সির! 
গ্রণষে উত্তানা সিরা ৯৭ চিত্র)। এক একটী উর্দশ।খ।য় 

র্থাৎ গ্রতিহস্তে উত্তানা-সিরাসমূহের মধ্যে ছুইটা প্রধ।ন, 

ঘথ। বহিঃদীমায় 'বৃহির্বাহুকা” এবং অন্তঃসীমাক্স "অন্তর 

“মধ্য গ্রকোঠিকা॥ ও “মধ্য-বাহুকা যোজনী নামে অপর 

দুইটী পিরা উহাদের সহকারিণীরূপে অবস্থান করে। 

লভিল্পীক্াবচ] (060070170৩8) (৯৭ চিত্র) 

নায়ী গির! প্রায় অন্ষ্ঠের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রকোষ্ঠের বাহিরের লীম। দিয়া উর্ধরিকে গমন “করিতে 

থকে, এই সমর উহাকে কুর্পরসন্ধির মন্মথে দেখ! যায়। 
তাহার পর উহা প্রথমে প্রগণ্ডের বাছিরের সীমার আমিষ 

বুক্তীকীরে অংসমূলের 'অন্বঃপীমা দিচ! অক্ষক।স্থির নিয়ে 
প্রান্ত ছয়। অনঞ্তর ক্রমে ক্রমে “অংসচ্ছদ। ও “উনশ্ছদ 

নামী পেশীঘমের তত্তরালে গম্ভীরভাবে প্রবেশ করিয়! 
“্ক্ষাধরা' নামী স্থল সিরার লহিত মিলিত হুয়। 

আফুর্ষেদ সংহিতা । 

অভ্যব্বানিক্ষা (73891110 ৬০11--৯৭ চিত্র) 

নায়ী সি কনিষ্ঠাঙ্গুণী মৃলদ্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
তির্যগ ভাবে প্রকোষ্ঠ-পৃষ্ঠেগ অন্তঃসীম! দিয়া কুর্পরের 
অন্তঃসীমার প্রমরণপুর্বক প্রগণ্ডের মধ্যভাগে বাহুকঞুক| 

ভেদ করিক্। গন্তীরভাবে অবস্থিত “বাহবী” নাকী ধমনীর 

সহচরী যুগ্ম! সিরার সহিত মিলিত হয়। অনস্তর উহার! 

কক্ষায় আসিয়া একটা মাত্র স্থূল সিরা পরিণত হয় এবং 
কঙ্ষাধর! নাম ধারণ করে। 

প্রকোষ্টের সম্মথে ও পশ্চাতে অনেকগুলি সিরা তিষ্যগ - 

ভ|বে বিস্তৃত হইয়া, বহিবর্ণনৃক1 ও অন্তবণছক। সিরান্ব়কে 

পরস্পরের মহিত সংযুক্ত করে। বিশেষতঃ মধ্ঘ্যবাক্ছিক্ষ। 
ম্মোজন্নী (01017. 01310] ডি ৩10.--৯৭ ত্র) 

নামী একটা স্ুল ত্রম্ব সিরা কু্পরের সম্মথে তিধ্যগ্ভাবে 

উভয়কে সংযুক্ত করে, এবং আধ্যগ্র্জো নিক 

(১1৩117 4৯15057)100]0৮1 ৩10) (৯৭ চিত্র ) 

নামে আর একটী দিরা প্রকোট্টের সুখে অন্তর্বাহুক। ও 

বহিধণছুকা পিরার মধ্যস্থলে প্রায় খজুভাবে প্রস্থত। উহ! 

কুর্পরসন্ধির নিয়দেশে “অন্তর্ণহুপা” পিরার মধ্যে গ্রাবিই, 
এবং গ্রুকোষ্টের সম্মথে কয়েকটা তি্যগগামিনী সিরার 

দব/রা “মন্তব্ণছৃকা" ও 'বহিবীহৃক1' সিরার সহিত সংখুক্ত । 

এই সকল পিরার পূরণ এইরূগে হয়, যথা--জস্পী- 
পৃঠিকাদি পিরাসমূহ করপৃষ্ে করপৃঠ্ঠিক নামক শিরাজাপকে 

পুরণ করে এবং করতলে 'ঙ্কুলী তলিকারি পিরাঁসমৃহ*“করতলিক' 

নামক পিরাজান রচনা? করে। অঙ্গুপীমূলের অন্তরালে 

অপর কতকগুলি পিরাজাল পুর্বোত্ত সিরাজালঘয়কে 

ধযুন্ত করে; তন্মধ্যে কতকগুলি করপৃঠিক উত্তান পিরাজাল 

মণিবন্ধের নিকটে অল্পসংখ্যক সিরাতে পরিণত হইয়! প্রা়নঃ 

“বহির্বাহুকা পরাতে প্রবিষ্ট হয়। ভিতরের সীমার যেগুলি 
থাকে, উহাদের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্বাহুক সিরাঁতেও 

হয়। +করতলিক* সিরাঙালক গুলির আঁধকাংশ 
'তন্তর্বাহুকাতে এষং কতকগুলি 'মধাপ্রকেঃঠিকানে, 
প্রবেশ করে । বাহিরের লীমায় যেগুলি থকে, উহাদের 

মধ্যে কত₹গুলি “বহির্বাহুকায়' প্রবিষ্ট হয় 

প্রকোষ্ঠ ও গ্রগগুস্থলে যে সকল উত্তান্সিরা সমুখিত 

হয়, উহার! যথাসম্ভব “তন্তর্বান্থকণ, ও 'মধ্যবাহকা' সিরাতে 
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ব্ৃহিবাঁহুক। পির! 

অঙ্গুষ্ঠমুলগা- 
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প্রবেশ করে ॥ অংসপৃষ্ঠে যে গুলি উদগত হয়, উহাদের 
কতকগুলি অংসের নিকটে বহিবণহুকাতে প্রবেশ করে । 

এইখানে একটী কথ! মনে রাখা উচিত যে, রক্তমোক্ষ- 

ণের প্রয়োজন হইলে অন্তবশহুক1, বছিবর্ণহুক! ও মধ্যবাহুক। 

নামী এই তিনটী এবং অনুষ্ঠমূলগা! পির! বিদ্ধ কর! সহজ। 
বিষ,চিকারোগে রক্তের জলীয় ভাগের বিশেষ ক্ষয় হইলে 
নিপুণ চিকিৎসকগণ ইহাদের যে কোন একটা সিরার দ্বারা 
মুর রোগীর রক্ত আোতে একসের বা দেড়সের পরিমিত 

লবণজল প্রবে করাইয়া থাকেন। ইহার ফলে অনেক মুমুর্ষ, 

রোগী মৃত্ার কবল হইতে রক্ষা! পায় । 

উর্দাশাখীয় গন্তীরসিরাসমূহ। 
উর্ধশাখার প্রায়ই সকল গম্ভীর সিরাই কোন না 

কোন ধমনীর দাহচরধ্য করে, এবং ইহাদের অধিকাংশ যুগ্ম! । 
গভীরভাবে অবস্থান করে বলিয়া উহাদের নাম “গম্ভীর 

সিরা'। এক একটী ধমনীর উভয় পার্খেছুই ছুইটী দির 

প্রধাহিত হইয়! পার্বস্থিত “যোজনী" সিরা সমুহের দার! 

পরম্পরের সহিত সংযুক্ত হয়। 

এই সকল সিরার নামকরণ ধমনীর মতই হইগা থাকে, 

যথা-_'অঙ্গুলীপাপ্থিক (7312161 53০), "উত্তানা কর- 
তলধান্ৃষী' (12011001 45000169 ), গম্ভীর] করতলধানুষী' 
(715061 411769), অর দ্বিমধ্যা (10 66:9955088 ৮ ১109) 

তন্মধ্যে করস্থিত সকল সিরাই প্রকোষ্ঠপিরায় প্রবেশ করে, 

এবং প্রকোষ্টের সিরাসমূহ বাহবী সিরা দবয়ে প্রবিষ্ট হয়। বাহবী 

সিরাদয় 'বাঁহবী' ধমনীর উভয় পার্খের অনুসরণ করিয়া অব- 

শেষে 'কক্ষীধরা” নামে একটী স্থূল সিরা পরিণত হয় । 
কতকগুলি সংযোজনী সির গম্ভীর দিরাসমূহের সহিত 

উত্তান সিরাসমুহের সংযোগ সম্পাদন করে, তন্মধ্যে বিশেষতঃ 

'অস্তবুকা* নায়ী একটা উত্তানপির! বাহৰী ধমনীর পারে 
গম্ভীরভাবে প্রন্যত হুইয়। তৎসহচরী পির! ভুইটীর সহিত 

মিলিত হয়। 
 হকুক্ষান্রন (851110155০0) নায়ী বাহবী মিরা 

মিলিতাবস্থায় 'কক্ষাধরা' নামী ধমনীর পার্খে পার্খে তগ্রসর 
হইয়। অক্ষকাস্থির নিষ্ে প্রথম পশু কার বাহিরের সীম! পর্যন্ত 

আফুর্ধেদ নংহিত।। 

“কক্ষাধরা» নামে পরিচিত হয় । এই স্থানে 'কক্ষাধর। 

ধমনীর “অংসকপালিনী', “অংসবেষ্টনিকা' প্রভৃতি নামে যে 
সকল শাখাধমনী প্রন্থত, উহাদের সদৃশ নামধারিণী সহচরী 
সিরাগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়। তিন চারিটা সিরায় 
পরিণত হয় এবং কক্ষাধর! সিরাঁতে প্রবেশ করে। বহি- 
বুক! নায়ী উত্তানপিরা যে অক্ষকাস্থির নিয়ে কক্ষা- 

ধরাতে মিলিত হয়, একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে ৷ এই কক্ষা- 

ধর! সির! প্রথম পশুকার উপরে আসিয়! “অক্ষাধরা' নাম 
ধারণ করে। 

তবন্বাঞ্ধলা] (১০0-0121718 ড6110)--(৯৭ চিত্র) 

পিরা অক্ষকাস্থির নিয়ে তি্ধ্যগ তাবে বক্র হইয়া অক্ষকাস্থি ও 
উরঃফলকাস্থির সন্ধির উপর পর্য্যগ্ত প্রস্থত হয়। এই স্থলে 
“অন্ুমূন্তা” নায়ী গ্রীবাগত কাও্পিরার সহিত মিলিত হইছ! 

“গলমূলিকা” নামে একটী অধোমুখী সিরাঁয় পরিণত হয়। 

বর্ষোদেশীয় সিরার বর্ণনার সময় উহার বর্ণনা! কর! হইবে। 

'পুরোগ্রীবিকা” ও “অধিমন্ত।' পির! গ্রীবাদেশ হইতে 

আঁসিয়। অক্ষধরা পিরাম্ প্রবেশ করে। অনুমন্তার সংযোগ- 

স্থলে দক্ষিণ দিক্ হইতে 'লমীকাকুল্যা' ও বামদিক হইতে 
'রসকুল্য” আ সয়! গ্রবেশ করে। 

এই পর্যন্ত উর্ধীশীখা ধমনীর সিরাঁসধূহ্র বর্ণনা হইল। 

অধঃশাখীয় সিরাসমুহ। 
উত্তান সিল্ডীবলী 

প্রথমেই উত্তান সিরাসমূহের বিষয় বল! হইতেছে । এক 
একটী অধঃশাখাঁ় দীর্ঘোত্তানা ও ত্বস্থোত্বান| নামে ছই ছুইটা 
করিয়া প্রধান উত্তান পির থাকে । (৯৮ চিত্র) 

তন্মধ্যে ীীর্খো তান্না (15906. 93910860505 
৪12) নায়ী মিরা সকৃথিগত পিরাসমূহের মধ্যে দীর্ঘতম। 
উহা পাদদেশের অন্তঃসীমা! হইতে আরম্ভ করিয়। জঙ্ঘার 
অহঃগ্রদেশ পর্যন্ত তিষ্যগভ।ৰে গ্রহ্ুত হইয়।ছে, তৎপরে 
জানুপৃষ্ঠের অন্তঃসীমাকে স্পর্শ করিয়া পুনর্বার উরুদেশে 
তির্ধ্যগ-ভাবে উর্ধে ও সম্মুথে গমন করিয়া তনুবংক্ষণীয় 
ছিদ্রের দ্বারা “ওব্বী' নায়ী দিরাতে প্রবিষ্ট হয়। এই সিরা 



দির। পরিচয় । ১৮৫ 

( ৯৮ চিত্র) 

(ক) 
ওঁববা ধমনী ও দীর্যোত্তানা সিরা 

খে) জানু ও জজ্ঘার পৃষ্ঠভাগ 

454 

উরুজানুপৃষ্টিকা সিরা 

ত্বাচী নাড়ী 

'--- হশ্বোতানা সরা 

( দী-দী-দীর্োত্তানা সিরা) 



১৮৬ 

অধোঁদেশে সুক্ষ থাকে, পরে ক্রমে উত্তরোত্তর স্থুল ভয় এবং 

জানুর অধোদেশে কখনও যুগ্মরূপে দেণা যাষ। 

হুত্বোতাম্পা (817006 9০0)0610609 ড০11) ) 

নায়ী সিরা বহিগুল্ফের পশ্চিম দেশ হইতে আরম্ত করিয়া 

তির্ধ্যগ ভাবে জান্ুপৃষ্ঠ পর্যন্ত গমন করে এবং সেখানে জানু- 

পৃষ্ঠখাতের আচ্ছাদনী “?ম্তীরপ্রাবরণী কলাকে ভেদ করিয়! 

“উরুজানুপৃষ্ঠকা' নায়ী সিরাতে প্রবিষ্ট হয়। এই সিরাই 

গম্ভীরভাবে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বের উর্দধমূখী উত্তানযোজনী? 
নায়ী সির! দ্ব।র! 'দীর্ঘোত্বানা, নামী সিরার সহিত সংযুক্ত 

হয়। 

'দীর্ঘোত্তানা' ও ত্বস্বোত্তান।' নামক সিরাদয়ের পুবণ এই 

ভাবে হয়। পাদপৃষ্ঠের উত্তান সিরাসমুহ “তঙ্গুণী পৃঠিকাদি' 

পিরার স্থষ্টি করিয়! শেষে সংঘুক্ত হইদ্া 'পাদপৃঠিকা' নামে 

অভিহিত হয়। পদূতলেও সেইন্ধপ নানাবিধ সিরালংযোগে 

'পাদতলিক।' সিরার সৃষ্টি হয়। এই পাদপৃ্ ও পদতলের 
পরস্পর সংযুক্ত সিরাসমূহ অস্গুলীমূলের অহ্রালে, পাদদেশের 

অস্তঃসীমাঁয় ও বহিঃসীমায় অবস্থান করে। এই সকল পা্দ- 

পৃঠীয় ও পাদদেশের বহিঃসীমায় স্থিত সিরাসমূহ “হস্বোত্তানা 

নামী পিরাতে প্রবেশ করে ; অপরাপর পিরাপমূহ দদীর্ঘো- 
ত্বানা' নামী সিরাতে প্রবেশ করিয়! থাকে । জজ্বায় ও 

উরুতে অন্ান্ত কতগুলি উত্তান সিরা পরম্পর সংযুক্ত দিরা- 

সমূহের দ্বারা বদ্ধিত হইয়া ত্াস্বোত্তানা” ও 'দীর্ঘোত্ান।নামক 
সিরাছয়ের পুরণ করিয়! থাকে । 

বিশেষতঃ, "উত্তানৌদরিকী+ প্রভৃতি কয়েকটী উদর, 

জঘন ও উপস্থ গত উত্তানপিরা 'দীর্ঘেতু।না'তে প্রবিষ্ট হয়। 

একটা দীর্ঘসির। 'উত্তানৌদরিকী*র উরঃপার্খগত সিরার সহিত 

যুক্ত হুইয়৷ “দরোরসী' নাম ধারণ করে। এই সিরাটা 
দীর্ঘোত্তান৷ সিরাকে 'কর্ষাধরা' নায়ী দিরার সহিত সংযুক্ত 
করে--ইহাই বিচিত্র । 

অধঃশাখীয় গম্ভীর সিরাসমূহ। 
অধঃশীখীয় গন্ভীক্প সিরাঁসসূহ প্রায়ই উর্ধশাখার স্ায় 

এই হুথ্া «পম 7 সহকারী । এই সিরগুলি অধঃশাখার 

|ভতগ্জে গতারভাবে থাকে বালয়। “গম্ভীরসিরা' নামে অভিহিত 

আয়ুর্বেদ সংহিতা 

হয়। ইহাদের মধ্যে পাদতলগত সিরাসমূহে রক্ত পশ্চিম 
জর্জ্বক।” নামী ছুইটী সিরায় প্রবেশ করে) এইরূপেই 

“পাদপৃষ্ঠিক]' সিরাসমুহ ছুইটা 'পুরোজজ্বকা"সিরার মধ্যে 

গ্রবেশ করে। 'পুরোজজ্বিকা" ও 'পশ্চিমজ্রজ্বিক'' নামক 

গম্ভীর সিধাসমূহ “উরুজান্পৃঠ্ঠিকা" নামী সিরাতে প্রবেশ 
করে। এই গন্ভীরসিরাটা উরুদেশের পুর্বভাগে গমন কণিয়। 

শল্সী নিরায় পরিণত হয়। গববী পিরা বংক্ষণের উ্ধভাগে 

উরোগুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রাহা! অন্িশ্রে শিব 
(7:1)0 15 (0001 [10 ০1) নান ধারণ করিয়। 

থাকে (৯২ ও ১*৩ চিত্র )। 

শিরোত্রীবীয় সিরাসমূহ। 
শিরোগ্রীবীর দিরাগুলি ব্ষিব বর্ণনার সুবিধার জন্য তিন- 

ভাগে শিভভ্ত করিরা বলা হইতেছে । যথা - 'শিরোবাহা।' 

সিরাবলী, (মুখমণ্ডল্ীয়), 'গ্রীবাসিরাবলী" ও “শিরোহভ্যন্থরীযা' 

সিরাবলী। 

শিরোবাহ। মিরাবলী ৷ 
'শিরোবাহা” সিরাবলী মধ্যে মন্তকের 'এক এক আর্ছে 

নধ্টা করিয়া প্রধান সিরা থাকে (৯ঈচিত্র) যথা_-'ললাটিকা', 

“অধিক্রবাঠ, *নাঁসামূলিক।”, “অগ্রিমবজ্িকা, “অনুশংখা', 
'তান্তর্ঘ নব্য, 'পশ্চিমকর্ণিকা”, পশ্চিমবক্তিকা' ও “কপাল- 
মূলিকা'। এই নকল দির! পরস্পর সংযুক্ত হইয়া গ্রীবাসিরা- 
সমুহে এবং মুখমণ্ডল ও মন্তকের বহিঃস্থিত সিরানমুহে রক্ত 

প্রেরণ করিয়া থাকে । তন্মধ্যে “লগাটিকা” ও “অধিত্রুবা” 
নামক দিরাদ্বন ললাটের এক এক দিকে নাসামূল পর্যন্ত 
গমন করে এবং কাহারও কাহারও দেহে ললাটদেশে 

তিলকাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ম্ণাম্ুতিক্চা (28৪1৮ ৩) নায়ী সিরা 

পূর্ব্বোস্ত 'ললাটিক ও “অধিভ্রবা' নামক সিরাঘয়ের সংযোগ 

হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে । ইহ] নাসাপার্খ্বদেশ অতিক্রম করিয়া 
তি্যগ ভাবে হস্থকোণ পর্যন্ত গমন করে এবং গণ্ডকুটের 

নিয্দেশে 'আাগ্রাঙ্ম লন্তিন্ক্ণ' নায়ী সিরারূপে 
পরিণত হয়। নেত্রের অধোদেশ, নাসাপার্থ। গণ ও 



সিয়! পরিচয়। 

অধরোষ্ঠ গত সিরাসমূহের দ্বার। উহার পূরণ হয়া থাঁকে। 
উহা! হনুকোণেব অধোদেশে পশ্চিনবক্তি,ক।' শির অখ্রিম- 

শাখার সহিত মিলিত হয় ও ভথা হইতে গ্রীঝ। এবং “অনু 

মন্যা' নারী স্থূল সিরাতে প্রবিষ্ট হয়। 
অন্যস্শঙ্খা। উত্ভী₹1 শু গক্ভ্ভীল্লা (01৫৮ 

9018,] ৮ 1)6০]) 101101)01] ৬217৯) লিনাদ্বয় এঙ্খ- 

গ্রদেশস্থ সিরাসমূহের ছ্ব|রা পুর্ণ হয় এৎং কর্ণের সম্মুে দুষ্ট হভ"1 
থাকে । উঠাঝ।ই কর্ণমূলের 'অধোভাগে অগ্তহশিনপাঃ গিরার 

সহিত মিগিত হহ পিশ্চিমবি,কা? নিহা নির্মাণ করে। 
তবজ্ভঙধিলাা (11165117481 21120 ৩7) 

নামী নিরা “্ন্ত্ণীনন্যা” নায়ী ধমনার সহচগা ও তন্ুদেশেব 

অভ্যন্তরস্থ 'নরান্গুভের দ্বাবা পরিপূর্ণ হন | সহা অবোচনুও 

সন্ধন্থলের নিশ্রভাগে তক্ুশংা' ন মক শিহাব সাত মাল 

হইথ 'পশ্চিমপক্তি,কা' নামে 'অভিভিত হয়। 

সরশ্ভিন্নম লাগা (৮১০661400851171011101 

০0 ) নামী পির। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আপিন 

তাহান অধেদেশে পিশ্চিমবক্তি, ক), নায়ী পিরাতে প্রবেশ 
করে। 

সশ্চিষিত্তিি বগা ( 1,096611017 117010৮1 

৬০117) নায়ী সিরা কর্ণনুপে হুইটা অনুশংখা ও ণঅগ্ুহণনন্যা? 

নামী দিরার গিশনসন্ভৃত, ইহ। ভন্ুকোণের পুষ্ঠটভাগে গমন 

করিয়। সন্মুখগত "জন্ুবক্তি,কা" নামী শ!খার সাহত মিলিত 
হইয়। থাকে এবং অধোদেশে প্রন্থত হট্টনা গ্রীবায় “অধিমন্যা। 
নায়ী সিরার"প পরিণত হয়। 

কপাল মঃহিনকগা (0০৩1১7151 ০) নাস়ী 

সির করোটির পশ্চিমস্থ সিখ।সমুহের মিলন সম্ভৃত। ইহ 

কপালমুলে “পৃষ্টচ্ছদ।' নায়ী পেশীর উর্ধ মূল ভেদ করিয়া 
“কপালমূলিক' নামক ত্রিকোণে প্রবিষ্ট হয়। এই সির! 

সেখানে গস্তীপ্পগ্রীবীয় পিরাসমুহের সহিত মিলিত হর? 
কখনও বা “অন্ুমন্যা' নায়ী স্থল সিরাতে প্রবেশ করিদা 
থাকে । 

গ্রীবামিরাসমূহ। 
শ্রীবার্দেশের প্রত্যেক অর্থাংশে পাঁচটা করিয়া প্রধান 

গ্রীবামির। থাকে যথ।-্-পুরোত্রীবিকা, অন্ুমন্যা। অধিমন্যা, 

৯ 

উভাব দান 

১৮৭ 

পাশ্চমগ্রীবিকা ও মস্তিস্কমাতৃকা (৯৯চিত্র )। ইহাদের মধ্য 
'অনুমন্যা' ন।য়ী গ্রীবানির। বিশেষতঃ স্ুল। 

পুল্লোগ্রীতিল্তা (70609782817 ৩৪) 

নামী সিরা জিহ্বামূলস্থ সিরাদমৃহর মিলন সম্ভৃত এবং গল- 
মূলে গ্রীবার মধারেগাব পার্থদেশে নিয়দিকে প্রস্যত হইয়। 

প্ছদ্মন্া' সিবাতে অথণা 'অক্ষাধকা নামী সিরাতে প্রবিষ্ট 

ভঘ। | 

শান ন্থ্যা ([00007081 7 05016৮ 510 ) নায়ী 

এঠ স্কুল পিরাটা গ্রাবার পার্খুদণে মগ্তা" নায়ী পেশীর দ্বারা 

'আঁবুত। উহা প্রথমতঃ ণ্অন্তমণতিকা” ও পরে “মহীমাতৃক।। 
নায়ী ধমণীর অন্ববর্তন করিয়া! থাকে এব মন্তা ('ভথাৎ উরঃ 

কর্ণসুভিক1) পেশীর ছন্ুক্রম নিয়ে গমন করে, এইনম্য 

ভন্ুমন্া। ইভা 'প্রধানতঃ মস্তিষ্কের অস্তঃস্থিত 

স'গ্রহ কবিয়। থাকে এবং ইহাতেই 

মথমণ্ডলা । উন্বান গিগাজাল ও অনেক গ্রীবা দিরা প্রবেশ 

করে। ইহাকে করোটির অভ্যন্তরস্থ “পার্খিকা, নামী সিরা- 

পরিখ।র ছম্ুবৃত্তি বল! যাইতে পারে। এই সিরা পশ্চিম 
কপালের পার্বস্থ “হনুমন্তা" নামক সিরা-বিবরের দ্বার গ্রীবাতে 

গ্রাবিষ্ট হইয়।! বক্ত,, জিহ্বা, ও গঙগবিল হইতে আগত 

সিরসমূহের ও কপাঁল্মুপিক1 প্রভৃতি সিরাবলী দ্বার! পরিপূর্ণ 

হয়। পরে এই পিরা গলমূলদেশে “তক্ষাধরা” নাযী 

দিরার সহিত মিলিত হইয়া “গলমুলিক।' নামী কাগুপির 

নিন্মীণ করে। 
অবনিজ্মন্থ্যা (330119৮ 005010৮ ড০.) নাকী 

সিরা শিরোগ্রীৰার অনেক বাহাপিবার, বিশেষতঃ সুখ- 
মণ্ডলী গন্ভীর গিরাপমূছের রক্ত সংগ্রহ করিয়া থাকে । ইহা 

গ্রীবার এক এক পার্খে “মন্তা' নারী পেশীর উপরে আর্ঢ় 

হইয়া কর্ণনূল হইতে অক্ষকাস্থ্ির মধ্যবিন্দু পর্যযস্ত তিধ্যগ ভাবে 

অবস্থান করে। এই 'অধিমন্ত।' নামী পির! “পুরোগ্রীবিক1", 

পশ্চিমগ্রীবিক।" এবং ছুইটী অংসগ্রীবীয় তিরশ্ীন দিরার 
সহিত মিলিত হইয়া গ্রীধার মুলদেশে “অক্ষাধরা' নামী 
সিরাতে প্রবেশ করে। 

সশ্চিহ্মঞী জিকা (2০95৮ 20৮ [02151 

ড্8৫) ) নামী সিরা করোটির পশ্চিমস্থ উত্তান সিরালমূহের 

্বারা পুষ্ট হয় এবং পশ্চিমকপাঁলের মূলদেশ হইতে উ্িত 

সিরা রক্ত 



১৮৮ আয়ুর্বেদ সংহিতা। 

( ৯৯ চিত্র ) 

শিরোবাহ। সিরাবলী । 

অধিভ্রবা 

ললটিকা 

অনুশংথা গম্ভীর! সির! নাসামূলিকা 

শন্ুনন্তিকা। », 
নাসাপ্রভব 

*হুশংখা উত্তীনা » সিরাসমূহ 
ব্রি ক] » ওঠপ্রভব 
কগালমূ'লক। » 

মিরাসমুহ 

আগ্রমবান্তি,ক। 

অধিমন্তা সিরা 7 উই ] স্বরষস্ত্র সম্ভৃত 
অনুমন্তা দির! নি 

পশ্চিমগ্রীবিক। » 0৮ 
পিরা 

স্্রীবা প্রভব 
টির /121%7771171171770 সিরাসনূহ 

ংস প্রভব 1 ( রে 7 
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| হ--অধোহ্বস্থি। চলনা গ্রন্থি । গ-পীবাপ্রচ্ছদা পেশী । পৃ-_পৃষ্ঠচ্ছদা । ] 



লিয়। পরিচয়। 

হইয়া! তির্ধ্গ ভাবে প্রীবার পার্্দেশে নামিয়! *অধিমন্তা' 

নায়ী সিরাতে গ্রকিষ্ট হয়। 

্ম্তিক্ষ্নাতিক্ড। €(ড৩:৮া)0] 5০10) নায়ী 

সির! “মস্তিষ্ষম ভূক), নায্ী ধমনীর সহচরী | ইহ! মস্তিফের মূল- 
দেশের ও কশেক্ুকাস্থিগত সিরাজালের রত্ত সংগ্রহ করে। 

ইন্থা গ্রীবাকশেরুকাগুলির বাছগ্রবদ্ধনস্থ ধম্ব,পথে অধোমুখে 
গমন করিয়! “গলমুলিক।' নাঁয়ী সিরাতে প্রবেশ করে । 

গ্রীবাকশেরুকা সমূহের লীমায় অবস্থিত সিরাদমুহের বর্ণন। 

মধ্যকায়গত সির! বর্ণনার সময়ে বল! হইবে। 

শিরোইভ্যন্তরীয়া সিরাবলী। 
শিরোহভ্যন্তরীয়। সিরা তিন প্রকার, ষথা-_-কপালপত্রা- 

স্তরিকা, মন্তিষ্কীয়! ও লিরাসরিৎ। 

(ক) তন্মধ্যে ক্াললক্পজ্রীত্তলিন্তা (9721016 
ডু1)9--১৯০ চিত্র) নামক সিরাঁজাল ঘন ও কুঁটিলভাবে 
কপালাস্থি নিশ্মাপক পত্রকদ্বন্মের অন্থরাঁলে প্রস্থত হয়! এই 

লিরাগুলি অস্থিবিবরাগত হুশ্ম !সর। জালের দ্বারা মস্তিফষবূতিগত 

সিরাঁজালের এবং পিরীপরিৎ ও করে[টিবাহা। সিরাবলীব সহিত 

সংযুক্ত থাকে | 'এই কপালপত্রান্থরিক। সিরাগুলি চারি প্রকার 

যথা---অগ্রিমকপ|লিক।, শঙ্খপুর্্বা, শঙ্খপশ্চিমা ও পশ্চিম- 

কপালিক।। ইহার! পুরঃকপাল, পার্বকপাল ও পশ্চিমকপাল 

নিম্মীপক অস্থিপত্রক দ্বয়ের অন্তর|লে শাখাপ্রতানের দ্বারা 

পরস্পর মংযুক্ত থাকে । 

(খ) খসভ্ভিক্ষীহ্থা পিরাবলী ছুই প্রকাঁধ যথ|-_. 
মন্তিষপ্রতভব। ও অনুমন্তিফপ্রভ বা । 

“মস্তিষ্ক প্রভবা' সিরাগুলি আবার ছুইভাগে বিভক্ত, কতক- 

গুলি “মন্তিক্ষবাহ্া” ও কতকগুলি “মস্তিষ্কাভ্যন্তরীয়া' ৷ উহাদের 

মধ্যে মন্তিফবাহ। সিরাগুলি 'মস্তিষদলে'র অন্তরাঁল স্থিত সীতা- 

সমূহে ( খাজে) প্রস্থ ত হইয়! স্থানভেদে “উত্তরা”, “অধরা ও 

“মধ্যমা”--এই তিন নামে বিতত্ত হয়। 'মক্তিষ্কাভ্যন্তরীর।, 

পিরাগুলি মস্তিফকের অভ্যন্তর ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়। ছ্হটী 

স্থল সিরায় পরিণত হগ। এ হুইটা স্থল সিরা-_“অস্ত্যমু'লকা' 
(61001021 06761)12,1 5611) ও 'অনুশুঙ্ঞস্কা 

(০1101:9106 61124) নামে প্রসিদ্ধি লাত করে। অবশেষে 

উছার়ের লংযোগের ফলে মহতী সসস্তভিক্ষক্ন,ভিলক্ষা 

৯৮৯ 

(0130৮ 061510121) নায়ী সিরা উৎপন্ন হর, উহ) মস্তিষকমূলে 

'দীবিকাযোজনী? নামী পিরাকুল্যাতে প্রবিষ্ট হয়। এই 'অপ্ত্য- 
ম.লিকা' ও “তনুশ্ঙ্ঘলিকা' নায়ী সির] ছুইটার বিষয় মস্তিষ্ক 
বর্ণনার সময়ে স্পষ্ট বুঝ| যাইৰে। 

প্তানুমস্তিকষপ্রভবা' সিরাগুলি 'অনুমস্তিফকে' ব্যাপিয়া 
উত্তরা, ও “অধরা সিরারাজীতে বিউক্ত হয়। তমাধ্যে উত্তরা 

সিরারাজী' সঙ্ঘবন্ধ হইয়া “দীবিকাযোজনী” সিরাকুল্যাতে 
প্রবেশ করে এবং অধর! সির।রাজী' 'পার্ষিক।' নারী ছ্ই্টী 

“মিরাসরিৎ ও 'পশ্চিমাধরিকা'য প্রবেশ করে। 

(গ) সিল্াসব্িত লা নিলা হুল] (6০০৪৪ 
১111015০১--১০১ ও ১০২ চিত্র) নায়ী সিরাবলী কখনও 

কখনও স্তরদ্বয়ে বিভক্ত মণ্তিষষচছদের অস্তরাপস্থ থাকিয় 

শিরঃসম্পুটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাহাগা প্রধানতঃ 
মহ্তিফীয় পিরাসমূহের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হুইয়৷ কপালাস্থি 
সমূহ, জতুকাস্থি ও শঙ্খাম্থর পিরাপরিখাতে প্রবাহিত হয় 

এবং প্রায় স্বয়ং “পার্ক” নামা হুহটা লিরাসরিতের দ্বারা 

“অনুমন্তা' নায়ী হুইটা গাব সিরাকে পুরণ করে। 

ইহাদের মধ্ো মে গুণ স্কুল ও দীর্ঘ সেই গুলি পিরাঁদরিৎ 

এবং যে গুলি তনু ও হৃস্ব সেইগুলি সিরাকুলগা নামে 

গ্রপিদ্ধ ; সাধারণতঃ ইহাদের সকলগুপি ধসরাসরিৎ' নামের 

অস্তর্গত। 

এই “সিরাসরিৎ' ছুই প্রকার, যথা--পশ্চিমোত্তর1' ও 

পশ্চিমাধরা। 

'পশ্চিমোত্রা' সিরাদরিৎ গুলির মধ্যে জ্ঞতল্লা 

ীর্নিক্তা (১111)2101 ১৫5৮1 51285) নারী সিরা- 

সরিৎ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং গ্রধান। উহা! “করোটিপটলে'র 

অন্ত ও মধ্যরেখায় অবস্থিত “দীর্ঘিকা! নামী সিরাপবিখা দিয়া 

প্রবাহিত হয়। 'দাত্রিকা' নায়ী কলার উদ্ধার! দুইটা স্তরে 

বিভক্ত হইয়া এ সিরাসরিংকে ধারণ পূর্বক পিরাপরিখাঙটে 

সংদ্গ্র থাকে । এই পিরাসরিৎ সম্মুখে বর্ঝরাস্থির “শিখর " 

কণ্টক+ হইতে আরম্ভ করিয়। পশ্চিমকপালের তলদেশের 

সম্মুগস্থ 'মহাবর্ত, পর্য্যস্ত অগ্রসর হইয়! 'পার্থিকা' নামী ছইটা 
সিরারিতের সছিত এবং কোথাও 'দক্ষিণপার্ধিকা, নামী 



১৯৩ 

সিরাসরি-তর সহিত মিলিত হয়| উহার উভ" পার্খে করোটি- 

পটশে “সিরাপন্বল' নামে তিন চারিটা ক্ষুদ্র 'মিরাখাত' বর্ত- 

মান থ|কে। 

ক্তিফ(ভান্তনীয়।”, “কপাপান্তরিক।, ও ঘন্তিক্ষবৃতিগা 

প্রভৃতি সিরা এ? 'উন্থুরাদীর্থিক।' সিরাম ১জে প্রবিষ্ট হথ। 
অজ] চাটি] 115 ১5:6৮ ৯৮৩ ) 

নায়ী দিরাকুল। দ।ত্রিক। নামী মস্তিষ্কের বিভাঙ্জগক কলাভাগের 

নিয়ধারাঁর পশ্চিার্ধের অনুসরণ করিশা উঠ1গ ছুইটা স্রের 

অন্তরালে 'আশ্রং লাভ করে। অনন্তর এ পিরাকুল্য। পণ্চাৎ 

দিকের 'দীর্খিকাযৌভনী” নামী শিহাকুল্যার সহিত 

মিলিত ভয়। 
্গীর্দিকামল্লোজন্নী (১৮217৮১1015) 

নায়ী গিরাকুল্য। “অস্তিপ্রচ্ছদ” কলার মধ্যরেখায় অবস্থান 

করিয়া অগ্রভাগের দ্বারা "আধা দীর্থিকা” মিরাকুল্ার 

সহিত এবং গশ্চাদভ'গের দ্বা) 'মহাবর্তীর দভিঠ শিপত 

চন, (17401756156 31005) নামী 

দুটা সর্ব:পেঞ্গ। স্কুল পিরাসরিৎ “পশ্চিমকপাগের কেন্দ্রভু 5 

'মহাবর্তে'র উভয়পার্খে বার শ্টায়।বস্ৃত হই 'পাশ্বিকা' 

নায় দুটা [সরাপরিথাত প্রবাহত হণ। প্রান্তের দ্রিকে 

'পক্ষপুট' নামক অপ্ডিষ্কবূতি ভাগে পশ্চিমধারা দ্বঃটা স্তরে 

বিভন্ত' হইঞ| মিরাপকিখার তটদয়ে সংলগ্র থাকে এবং এ 

দুইটী সিরাসরিৎকে ধারণ করিয়। রাখে । উভযের মধ্যস্থৃত 

“মহবর্ত সম্মুখে উদ্ধদিকে 'দীর্বিকাত এবং নিয়দিকে 

“তমবদীর্ঘিক?' সিরাসরিতের সহিত সংঘুক্ত থাঁফে । কখনও 

কখনও প্দাক্ষণপাশ্থিক।” নায়ী সিরাসরিৎ দীর্থিক!কে এবং 

বোমপান্থিকা" সিরাসরিৎ "অনুদ।িকা'কে আচ্ছাদিত করিয়া 

থাকে। এইরূপ আচ্ছাদিত হইলে মহাবর্তে উভয় পিরা- 

সরিতের সংযোগ দৃষ্ট হয় না। এই হষ্টটা 'দঙগিণপা্বিকা+ 

ও 'দামপাশ্বিকা” সিরাসরিৎ বাহিরের সীমা বক্রভাবে 

তদ্ধতক্দ্িক]। নানী ছুঈটী পিরাপরিখ|তে প্রধাহিত ভয়ও 
“অনন্তর উহারা ব।ছি'রর প্রান্তভাগে আনিগা “ভমুবিবর? 

নামক ছুষ্টটা আস্থিবিবরের উপরে “জনুমন্ত।* নায়ী ছুইটা স্থূল 
পিরর নহিত মিলিত হয়। 

পশ্চিসিকলাজিক্কা (0০0137৮51 91099 ) 

আমুর্ধেদ সংহিতা । 

নায়ী পিরাকুলা পশ্চিমকপালমুলের মধ্যরেখার অনুসরণ 
করিয়ু। উ“দ্ধ মহাবর্জে প্রবিষ্ট ভয়। 

ভ্বন্তাতিনজাল্রত (001710৩1106 01 93117113595.) । 

উত্তর দীর্ঘিচা” প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাচটা নিরালরিৎ পশ্চিম- 

এ সন্ধিষ্থপের নম 'মহাাপগাবত্ত' | প্রাচীন আ।মুর্বদ গ্রন্থ- 
কার গণ এই ম্হাঁপিরাবর্ভকে "অধিপতি" নামক মর্ম বলিয়া- 

ছেখ, ইহা আহ হইলে তৎক্ষণ।ৎ মৃত্যু হইয়! থাকে । এই 

পর্যান্ত 'পশ্চিমোভ্তর।' প্রভৃতি পাঁচটা পিরাসরিতের বিষয় 
বল্। হইল । 

পশ্চিমীধর!” সিরাঁসরিৎগুলির মধ্যে চারিটা যুগ্মা। 
একটা “গিণকুল্য।চক্র এব অপবগুণি মন্তিষ্মূলে উহার 

উভবপার্থে কতকগুলি তন্থ মিরাকৃঙ্য। মাত্র। 

ভরি লিজা (02৮৮910116)119 311011504,7৯ ৩২ 

চিত্র) নামী ছুগটি শিরাঁপনরৎ যুগা সিরাসরিৎগুলির মধ্যে 
গ্রাধান। উহার] 'জতুকান্থি'র উভবপার্খে মাতৃক1" নায়ী 
পরিথাদ্য়ে অবস্থান কবে। এই ছুইটী সিরার পরিসর অর্থাং 

পরিধি ভিকোণাকার নপিরা উহাদের নাম 'জিক্োেণিকা?। 

এক একটা ভ্রিকোৌণিকার ছগ্রভাগ “জিতুকাপক্ষাখরাল' 
হইতে 'শঙ্ঘাস্থর আঅশ্বভাগের আগরাদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত। 

“ঘন্তমতৃকা' ধমনী এই “ত্রিকে।ণিক।" সিবাঁসরিৎকে ভেদ 
করিয়া প্রবাহিত হয়। উঠার প্রস্থভাগে তৃতীধা হইতে 

ষটী পর্যগ্ত চারিটী নাড়ী কলার দ্বারা আবৃত অবস্থাপ্প থাকে 

এবং কতকগুলি কণাংশ তস্থদালের জাকারে বর্তমান। 

“]ক্ষুধী” পিরালী এবং কতকগুলি “মন্তিফীয়া সির! 

ুষ্টটী 'ত্রিকোণিকা* সিরালরিতে রক্ত সঞ্ালন করে । ছুইটা 
'পাখিক], সিরানরিতের পশ্চাৎ দিক হইতে এভশ্তটিনী? 

নামী নিরাঁসমহের দ্বারা নেই রক্ত পতিত হয়। 

ভিক্কফোণিকাতকনীজঙ্লী (71060702861 

110115 91111565 ) নারী দুইটা ছে?ট সিরাকুলাণার একটাকে 

অগ্রিমা ত্রিকোণিক1 যৌঞ্জণী এবং অপরটীকে পশ্চিম 

হিকোণিক! সোৌজনা নামে অভিহিত করা যা্ধ। উহারা 

“জতৃবস্থি'র পোষণকখাতের সম্মুখে ও পশ্চাতে অনুপ্রস্থ 

ভবে প্রবাহিত হয় এবং 'নিকোণিকা' নারী সিরাসগ্রিৎ 

ছুইটীকে পরম্পর সংযুক্ত করে। “পোধণকগ্রন্থিকে 



সির! পরিচয় । ১৯১ 

(১০০ চিত্র) 

_ কপালপত্রান্তরিকা সিরাবলী | 
্ আভ্যস্তর সিরাসংস্থান দেখাইবার জন্য তে নিশ্মাপক বাহাপত্রক অপসারিত হইয়াছে ] 

শঙ্খপশ্চিম! সিরাখলী 

পশ্চিম কপালিকা 

সিরা-৯ 

পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে বলিয়া মিলিত অবস্থা 

উহদের পরিপোষণক সিরাচক্র নামক রণও হইয়া থাকে । 

ত্ব্চুটিন্ী (7260:9591  58196110: & 

[17061101 911115৫9)-_চাঁরিটা তনু এবং দীর্ঘ সিরাকুল্যার 

নাম “তশ্মতটিনী' (১*২ চিত্র) । উহার। উত্তরা ও অধর] নামে 

ছই দুটা করিয়া শঙ্খান্থির অশ্মতটভাঁগে অবস্থান করে। 
তন্মধ্যে উত্তর সিরাকুপ্যা ছুইটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং 

উহার! “পার্ক” নায়ী দুইটা সিরাসরিংকে “ত্রিকো ণিকা।' 

সিরাসরিদৃদ্ধয়ের সহিত সংযুক্ত করে। অধরা” সিরাকুল্যা 

ছুইটী পত্রকোণিকা' সিরাসরিতের কিয়ৎপরিমাঁণ রক্ত এবং 

ুষুষ়াশীর্ষক, ধন্সিল্লক ও অনুমস্তিফে অবস্থিত কতকগুলি পিরার 

রক্ত 'অনুমন্ত।” নারী ছুইটা গ্রীবাসিরাক়্ প্রবাহিত করে। 

সস্তিক্ষষ্ুলিক্ষ (99,519, [15009 )--নামক 

সিরাকুল্যাচক্র মস্তিষ্কের মূলভাগে পশ্চিমকপাঁলমূলের উপরে 
অবস্থিত। উহা! "অধর! অশ্মতটিনী' নায়ী ছুইটা সিরাকুল্যাকে 

প্রশ্থের দিকে পরম্পর সংযুক্ত করে। এ দিরাজালের 

রক্ত মহাবিবযেন্ন পরিসরকে আশ্রয় করিয়। পৃষ্ঠবংশের 

_অশ্রিমকপাঁলিক! সিরা 

শঙ্ঘপূর্ব 

সিরাবলী 

1 হর 
রি 

ূ 

ইক] 

মধ্যে কশেককাভ্যস্তরস্থ সিরাজালে প্রবাহিত হয়; অনস্তর 

পূর্বোক্ত 'মস্তিকষমূলিকা' নায়ী ছুইটা গ্রীবাপির এ রক্তকে 

সংগ্রহ করে। 

ইহ। ভিন্ন “পশ্চিমাধরা' সিরাকুল্যার অন্তর্গত আরও 

কতকগুলি স্থক্ম দিরাকুল্যা পাশ্বকপালদ্বয়ের শঙ্খাস্থিতে এবং 

ধনী প্রতানের ক্রোড়দেশে অবস্থান করে। উহার! 

সাধারণতঃ এমন্তিক্ষবৃতিগা' নায়ী ছইটী ধমনীর শাখা 
প্রতানসমূহের সহচরী ; উহাদের অধিকাংশ রক্ত দীর্থিকা 
নামী সিরাসরিতে অথবা তৎসংযুক্ত পন্বলে প্রবাহিত হয়। 

সিরারিৎসমূহের বর্ণনা এইখানে শেষ হইল। 

এই গ্রদঙ্গে আর একটা বিষয় মরণ রাখা! উচিত। টিরা- 

সরিৎ সমূহে রক্তাধিক্য ঘটিলে, পরীবাহরূপে অবস্থিত সাত 

আটটা সিরা মস্তিষ্কের অত্যন্তরস্থ রক্তকে করোঁটির বাহিরে 
আনিয়া “পার্খকগাল' প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত “করোটিচ্ছির 

পথ দিয়! গ্রীবাপিরাবলীতে প্রবাহিত করে। উহাদের নামে 

লিন্প।লব্লীবাহিক্তা (8105520 56103), 



(১০১ চিত্র) 

শিরোইভ্যন্তরীয়। সিরাসরিৎ ও সিরাকুল্যা । 
[ অনুলম্বভাবে করোটিচ্ছেদন করিয়। প্রদর্শিত হইয়াছে ] 

উত্তরা দীর্থিক। 
. সিরাকুল্যা 7৮7 
দাত্রিকা কলা ৫৫ রি অধর] ৮৯ পু 

রে রি ৮ ঢ রে ১). কুল 
181: ঃ 

ডি চর 
১ 

. ৫/ / ই ২ টা ৯৮ প্র ] 
র্ রিতা টি বশ ১ উত্তর দীর্থিক! 

দীর্ঘিক৷ যোজনী ্ 7 ২ পিরাকুল্যার 

অগ্রভাগ 
এনএ উহ 
5 সরান চর 

রি ক গে 

মন্তিক্ষবৃতি ৃ 

অন্গপাখিকা দিরাসরিৎ 

পশ্চিমকপালিক1 সিরাসরিৎ 

ল -কলাগ্রস্থিসমহ। জ-__সিরাজাল। 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 
এই অধ্যায়ে মধ্য াথের সিরাসমূহের বিষয় বর্ণিত হইবে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে সর্বদেহবপিনী দিরাবলী 
ক্রমশঃ সংযুক্ত হইয়া অবশেষে হুইটা মহাসিরায় পরিণত হয়, 
উহ্বার্দের একটীর নাম “উত্তর! মহাঁসিরা”, অপরটার নান 

“অধরা মহাপিরা'। কিন্তু বঙ্গঃস্থলে “ফুস্ফুলাগতাঠ দিরাবলী ও 

'হণদ্দিকী' সিরাঁবলী এবং উদরে পপ্রতীহ।রিণী” নাকী 

যক্দূভিমুখী সিরা পূর্বোক্ত দুঈটী “মহাসির।' হইতে পৃথক । 
এ দকল সিরার সহিত “মহাপিরা” ঘয়ের কোন প্রকার 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। 

' উর্ধশাখাদ্ধয়ের অধিকাংশ পিরা এবং কতকগুলি 
গ্রীবাসির৷ “অক্ষাধরা' সিরাদ্বয়ে এবং শিরোগ্রীবীর়” পিরা- 
গুলি “অনুমন্তা' সিরাদ্ধয়ে' মিলিত হয়। অনস্তর এক 

একটা ভাক্ষাধরা” এক একটা 'অনুমন্তা'র সহিত সংযুক্ত 

হইয়৷ “গলমূলিকা” নাম্মী দুইটা কাগুশাখান পরিণত হয়। 

কতকগুলি “শিরোত্রীবীর' পির! সাক্ষ/ৎ অম্বন্ধেও এই 

কাওশাখাছয়ে রক্ত" প্রবাহিত করে। অতঃপর ছৃহটী 

গলমুলকা নায়ী কাঁওশাখা একত্র হুইয়৷ উত্তরা মহাঁসিরার 

স্থষ্টি করে। বক্গঃস্থলের অপর কতকগুলি বাহ্ ও আভ্যন্তর 

মিরা এই মহাঁসিরায় প্রবিষ্ট হইলে, উহা উর্দধদিক হইতে 

নিয়াভিমুখে হৃদয়ের “দৃক্ষিণালিনো প্রবেশ করে। 

“ফুম্ফুদাগতা' সিরাগুলি বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে এবং উহার! 

হৃদয়ের “বামালিন্দে+ প্রবিষ্ট হয়| 'হান্দিকী+ সিরাবলী হৃদয়ের 
দক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করে। এইরূপে স্ংক্ষেপে বক্ষঃ্থলস্থ 

সিরাসমূহের নির্দেশ কর! হইল। 

অধঃখাখ!র সিরাগুলি ক্রমশঃ মিলিত হুইয়! প্রথমতঃ 

ছুইটা "ওর্বাঁ পিরাস্স পরিণত হয়, অনস্তর উহার! 

বংক্ষণদরীতে প্রবেশ করিয়া “বাহ। অধিশ্রোণিক” সিরাঘয়ের 

স্থট্টি করে। “গু, “উপস্থ' এবং “বস্তিগুহ' প্রভৃতি 

স্থানের অধিকাংশ দিরা “আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা' নানী 

দুঈটা সিরায় প্রবিষ্ট হয়। তর্দনস্তর প্রতিদিকে একটী “বাহ 

অধিশ্রে(ণিক।' পির! একটা 'আভ্যন্তরী অধিআোণিকা” সিরার 

সহিত মিলিত হইয়া একটা 'সাধারণী অধিশ্রোণিক।' নায়ী 

স্থলসিরার সৃষ্টি করে। কটি ও ত্রিকস্থানের কতকগুলি 



সিরা পরিচয় ১৯৩ 

(১০২ চিত্র) 

করোটিগীঠস্থ সিরাসরিৎ ও সিরাকুল্যাসমূহ 

€( করোটির উত্তরার অপসারণ করিয়। প্রদর্শিত ।) 

( সম্মুখভাগ ) 

ভ্রিকোণিকাযোজনী 

সিরাসরিৎ 
চাক্ষুষ সিরাঞাল 

জিকোণিক1 সিরাসরিৎ 

দুইটা অশ্মতটিনীর 

যোজনী সিরা 

ব্রিকোণিক সিরাঁসরিৎ 

--- উত্তরা জশ্মতটিনী 
1... অধর অশ্মতটিনী 

] ( সিরাকুল্যা ) 

 অন্ুপার্থিক। সিরাসরিৎ 

, পশ্চিমকপালমুলিক। 



১৯৪ 

সিরা “সাধারণী অধিশ্রোণিক।” সিরায়ে প্রবেশ লাঁত করে। 
অবশেষে এই ছুইটী স্থুলসিরা মিলিত হইয়া একটা মহ 
সিরায় পরিণত হন, উহার নাম অধর! মহাপসিরা। উহা 
কতকগুলি বাহা! এবং 'আত্যন্তরী *ওদধ্যা” পিরা হইতে 
রক্ত সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণালিন্দে নিমিক হইতে 
প্রবিষ্ট হয়। 

'প্রতীহারিণ” নাদী সিরা জামাশয়, পকাঁশয় ও গ্রীহা 
প্রভৃতি স্থানের রক্ত সংগ্রহ করিয়! যর্তে প্রবেশ করে। যরুৎ 
হইতে এ রক্ত কতকগুলি 'যাকৃতী' পিরার দ্বারা "অধরা 
মহাসিরা'র সঞ্চালিত হয়। এইরপে সংক্ষেপে *উদর্যা। 
সিরালনৃহ নির্দিষ্ট হইল। 

ৃষ্ঠবংশীয় সিরাসনৃহ এবং গ্রীণ, পৃষ্ঠ ও কটিতে অবস্থিত 
সিরাসমূহ ক্রমশঃ পুর্দোক শ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটদেশস্থ সিরা" 
বলীতে প্রবেশ করে। অতঃপর বিশদভাবে বুঝিবাঁর ন্ট 
ইহাদের পৃথক্ পৃথক বর্ণনা কর! হইবে 

গঁরসী সিরাঁবলী। 
ওরসী দিরাবলীর মধ্যে দ্বাদশটা প্রধান যথা_ছুইটা 

'গলমুলিকা”, একটা উত্তরা মহাসিরা', চারিটা 'ফুস্ফুণীয়া 
দির| এবং পাঁচটা 'হাদ্দিকী” পিরা। হাদ্দিকী সিরা কোন 
কোন দেহে ছয়টীও থাকে । 

গলম্মুতিনব্চ। ( 11117010111720 ড০.1119--১০৩ 

চিত্র) নামী ছুইটা স্থল কাওপিরা গলমূল হঈতে তি্যগ- 
ভাবে নিশ্নদিকে আসিয়া "মহাধমনী”র তোরণভাগের উপরে 
পরস্পর মিলিত হয়। শ্রীবা, অংস এবং ঝান্থ প্রভৃতি স্থানের 
যাবতাঁয় সিরা এই ছুইটী কাঁওসিরাতে প্রবেশ করে। 

(১) দক্ষিণা গলম্মচিক] (২12175 17700- 
1111132,65 ড৩17) কাওসিরা দেড় অঙ্গুলি মাত্র দীর্ঘ। ইহ 
দক্ষিণ অক্ষক ও উরঃফলকের সন্ধির পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত। 
“দক্ষিণা অক্ষাধরা/ ও দক্ষিণা অনুমন্তা" সিরা সন্মিলিত হইয়া 
এই কাও সিরার স্থষ্টি করে। ইহা নিয়দিকে তি্্যগ ভাবে 
সমাগত বামা গলমূলিকা'র সহিত মিলিত হইয়া উত্তরা 
মহাসিয়ায় পরিণত হয় এবং *কাওমুলা, ধনীর সম্মুখে 
দক্ষিগভাগে ছৃষ্ট হয়। 'দক্ষিণা মন্তিমাতি ক, 'অস্তঃস্তনিকা,+ 
অধয়া গ্রেবেয়কী” এবং এপ্রথম। পশু কান্নগা'--এই চারিটা 

আঘুর্বেদ সংহিতা । 

সিরা এই দক্ষিণ গলমূলিকা! সিরায় রক্ত আনয়ন করে। 
দক্ষিণোতর! পণু-কানুগামেলনী পিরাও এই কাওসিরায় 
গ্রবিষ্ট হয়। 

(২) ক্লামা গল মুলিকা। (14916 [17170101112,66 

৬৫17) নামী কাগসির! দেড় অঙ্গুলি মাত্র দীর্ঘ । নম 
অক্ষকাস্তি ও উঠঃকলকের সন্ধির পৃষ্ঠভাগে 'বাম৷ অক্ষাধরা' 
ও বোমা অনুমন্তা” মিরা সম্মিলিত হইয়। এই কাগুসিরার 
্থষ্টি করে। উহা তির্যাগ গতিতে আসিয়া পূর্বোক্ত দক্ষিণ! 
গলমুলিকা' সিরার সহিত মিলিত হয়, অবশেষে উভয়ে একটা 
মাত্র দিরার পরিণত হইয়া 'উত্তর! মহাসিরা” নামে গ্রসিদ্ধি 
লাভ করে। ইহ। পশ্চাদ্ভ|গে অবস্থিত “বামা অক্ষাধর| ধমনী', 
'অন্তঃন্তনিক! ধমণী+, বাম অনুকো!ঠিকা” নাড়ী, 'প্রাঁণদা, 
নাড়ী, 'ক্লোমনলিকা' এবং “কাগুযুলা। ধমনী'কে অতিক্রম 
করে। “বানোত্ববা পশ্কান্থগামেলনী, পিরাঁও এই কাঁ- 
সিরায় রক্ত সর্চালন করিয়া! থাকে। 

যে সকল সিরা “গলমূলিকা" লাঁমক পিরাছয়ে রক্ত পূরণ 
করে, তন্মধ্যে ছুঈটা “মক্ষাধরা", ছুইটী 'অন্থুমন্ত।” এবং ছইটা 
'মন্তিক্ষমাতৃকার বিষয় পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে 
তত্তিন্ন অপর গুলির বিষয় বল! যাইতেছে । 

অভ্ত৪স্তন্নিক্চা 
ড৩175--১০৩ চিত্র) নায়" ছটা দির! “দক্ষিণ! অগ্তস্থনিক।, 
ও “বামা অন্তঃস্নিকা? নায়ী ধমনী ছুইটী সহচরী রূপে অবস্থান 
করিয়া যথাক্রমে 'দক্ষিণ| গলমুলিকর ও 'বামা৷ গলমূলিকা"য 
প্রবিষ্ট হয়। অনেকগুরি বাহিরের এবং অভ্যন্তরেব “উরঃপরি- 

সরীয়' সিরা 'অস্ত:স্তনিকা, সিরাঘয়ে রক্ত পুরণ করে। 
অধ্ক্রগ্রেলেম্রক্কী (10101011091 1011৮190910 

৫15) নামী ছুহটা দির. গগ্রৈবেমকগ্রস্থি'র মূলদেশে 
অবস্থিত সিরাচক্র হইতে উৎপন্ন ভইয়৷ নিয়দিকে দক্ষিণ ও 
বামভাগে যথাক্রমে “দক্ষিণ গলমুলিকা'য় ও 'বামা গল- 
মূলিকা'য় প্রবেশ করে। শ্বাসনলিকা, অন্ননলিকা প্রভৃতি 
স্থান হইতে অনেকগুলি সিরা আপিয়া এই পিরাচক্রকে 
রক্তপূর্ণ করে। 

পশুক্গানুগা (1069:009081  ড০195) 
নায়ী সিরাগুলি সাধারণতঃ পর্তকাম্থগা লায়ী ধমনী- 
শ্রেণীর সহ্চরী। তন্মধ্যে প্রথম পরত কাছুগা" লিরা 

(117601720] 1100001015 



সিরা পরিট। 

ছুইটী পৃষ্ঠদেশীয় পর্ডকার মিলনস্থান হইতে উর্ধদিকে 
দক্ষিণ ও বামভাগে বিস্তৃত হইয়া যথাক্রমে দক্ষিণা ও 

বাম। গলমূলিকা সিরায় প্রবেশ করে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়! ও 

চতুর্থী পর্তকানুগ! সির। বথাক্রমে দক্ষিপভাগে ও বাঁমতাগে 

পরম্পর একত্র হইয়া ভুটটী মেঙ্গনী সিরা সম্পাদন করে। 

উহাদের নাম "উত্তরা পর্তকাশুগা মেলনী” 1 এই মেলনী 

পিরাদ্বয়ের মধো যেটী দক্ষিণতাগে অবস্থান করিয়া “দক্ষিণা 

গলসু্গিক।'র প্রবেশ করে, উহাকে দঙ্গিণৌত্তরা পশ্ত কাজুগা- 

খেলনী”। অপরটি বামভাগে অবস্থান করিদা 
গলশুলিকা'য় প্রবেশ করে বলিয়া 'বামোত্বর পঞ্ কানুগা- 

মেলনী' নাঁমে অতিহিত। এতত্তি্ন অপর সমুদয় পণ্ড কান্ুগা 

সিরা! 'পুরোবংশিকা+ নায়ী সিরায় প্রবেশ করে| এই “পুরো- 

বংশিকা+ পিরার বিষয় পরে বিবৃচ করা হইবে । পৃষ্ঠ দেশের 

ও পার্শগাঁগের যাবতীয় সিরাশ্রেণীতে 'গণ্ডকানুগা” দিবা 

প্রবেশ করে। 

উত্তরা মহাসির | 
উ-তল্ী কহাীত্িনক্ী। (98106110602 02৮, 

--+১০৩ চিত্র )। ছুইটী গলমূলিক1 সির মিলিত হইয়া একটা 
পচ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অত্যন্ত স্থল 'উত্তর! মহাসিরা'র স্য্টি 

কয়ে । উহ। শরীরের উত্তরার্ষের অর্থাৎ উপরি ভাগের 

বাবতীক অবিশুদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে এবং দক্ষিণ দিকের প্রথম 

উপপণু কার পৃ্ঠদেশ হইতে 'উরঃফলকে”র দক্ষিণ সীম! দিয়! 

নিম্নে তৃতীয় উপপণ্কা পধ্যস্ত যাইয়। হ্বদয়ের দক্গিণালিন্দে 
গ্রবশ করে। এই উত্তর! মহাসিরার নিয়ার্ধী 'হদরধর 

কলাকোষে'র একাংশের দ্বারা আচ্ছাদিত থকে | 

ইহার ব্যতিকর বা! স্থানসন্বন্ধ এইর'প-_উতর| মহাঁসিরাঁর 
সুখে দক্ষিণ ফুম্ফুসের পুরোধার ও উহার জাচ্ছাদনী কল1) 

পশ্চাতে দক্ষিণ ফুস্ফুষের বৃস্তদেশ ও দক্ষিণ? 'প্রাপদ। নাড়ী? 

দর্ষিপে "অন্থুকোন্তিকা নাঁড়ী' এবং আচ্ছাদনী কলার সহ্বিত 

দক্ষিণ ফুসফুস) বাঁষে 'আরোহিশী মহাধধনী, | 
“দক্ষিণ পুরোবংশিকা” সিরা, “হাকোষীয়া' সিরা এবং 

ফুস্ফুসান্তরাঁলস্থ গ্রস্থ্যাক্দি সম্ভৃত অপর কতকগুলি সিরা উত্তরা 

ম্থাসিরার প্রবি্র হয়, তন্মধ্যে প্রথমটা অর্থাৎ দক্ষিণ পুরো” 
ঝশিক। হিরা বিশেষ ডল্লেখযোগ্য। 

'বামা-. 

জী 

দক্ষিণা পুরোবংশিকা (450 ৩) মাহী 

সিরা পৃ্ঠবংশের সম্মুখে ও দক্ষিণপার্থের অন্ঠক্রমে দৃষ্ট হয় 
পুয়োবংশিক। পির! সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিরা এই সিরা উদয়- 

গুহায় দঙ্সিণা অনুকটিকা পিরার (কোন কোন দেছে 
অধরা মহাসিরার ) শাখারূপে উদ্ভূত হইয়! গ্রধঙ্গ কটিকশেরু- 

কার সম্মুখ হইতে উর্ধমুখে 'মহা প্রাচীরা'র “মহাধমনী ছির্দ 
পথ' দিয়া উরোগুহাতে প্রবেশ করে, তথায় চতুর্থী "পৃষ্ঠ 
কশেরুক'র প্রানস্তভাগে আলিষাঁ, উচ্তার সঙ্গুধে ধনুর ষত 

বক্রাকারে দক্ষিণ ফুস্ফুস্বুস্তকে উল্লঙ্খন করিয়৷ 'উত্তন্প 

মহাপিরা"য় প্রশিষ্ট হয়। অনেকগুলি সিরা উহাতে রক্ত 

ংবহন করিণ থাকে, যথা--দশটী দক্ষিণ! পণ কাঞুগা, 

ছুহঠটী বামা পুরোবংশিকা, দক্ষিণ ক্লৌমমিরাবলী এবং 

কতকগুলি হৃংকোধীয়। ও ফুস্ফুসান্তরালীয়! পিরা। 

বাযোত্তরা পুরোবংশিকা (170111-08 0099 ০17) ও 

বামাধর। পুরোবশিকা (40065901য  1160012208 

ড61) নামে ঢুইটী সিরা পৃষ্ঠবংশের বামদিকে অবস্থান করে। 

ফুস্ফুসীয়া সিরাবলী 
ফুস্ফুুনীম্। জিনিজাললী  (08110080 

৬৪১05--৭৮ চিত্র )। যে সকল সিরা ফুস্ফুস্ঘয় হইতে. 

বাহির হইয়া হ্বদয়ে প্রবেশ করে, উহাদের নাম “ফুস্ফুসীয়া 
বা ফুস্কুপাগতা! দিরা। এই সিরাগুলি প্রকৃতপক্ষে অন্ঠান্ত 

সিরা হইতে সম্পূর্ণ ভিন, যেহেতু ইহারা ফুস্ফুস্ হইতে হয়ে 

বিশুদ্ধ রক্তই লইফা আসে। ধমনীর স্ায় বিশুদ্ধ রক্ত বহন 

কর! সত্বেও ষে ইহাদিগকে সির! বলা হইবাছে, তাহার কারণ 

এই ষে, যে সকল আ্রোত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে উৎপন্ন 
হইয়! "হৃদয়ের অভিসুবে ( অবিশুদ্ধ ব বিশুদ্ধ) রক্ত সংবহন 

করে, তাহাদিগকে সিরা বলে এবং যে সকল শত হৃদয়কে 

কেন্দ্র করিয়া দেহের, বিভিন্ন অংশে ( বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ ) 

রক্ত সঞ্চালন করে, তাহাদিগকে ধমনী বল! হয়। এই জন্ত 

'ফুস্ফুসাতিগা' ধনী অবিশুষ্ধ রক্ত বহন কনিয়াঁও ধখীগসূহে 
নামের অন্তর্গত হইক্গাচে । 

ফুদ্ফুসীয নিরা চারিী। উহাঞ্জের উৎপত্তির খিক 



9৯৬ আযুর্বেদ সংহিতা। 

যথাক্রমে বল! হইতেছে ফুন্ফুপীয় বাঁধুকোষের চতুর্দিকে স্থুলসিরা মিলিত হইয়। একটা "অধরা মহাসিরা"স্র পরিধত 

যে সকল জাঁলক অবস্থান করে, তন্ধ্যে সঙ্গ 

হুম সিরা প্রতান আছে। অনস্তর এ সকল দিরা 

প্রতাঁন মিলিত হইয়া সুঙ্ম সুক্ম সিরায় পরিণত হয়। এক 

একটী “ফুস্ফুস্ পিশ্ডের যাবতীয় হুক্ সিরা ক্রমশঃ 

পরস্পরের সহিত মিলিত হই এক একটী সিরায় পরিণত 

হয়। দক্ষিণ ফুস্ফুস্ তিনটী পিণ্ডে বিভক্ত । এ তিনটা 
পিগ্ড হইতে তিনটা সিরা উৎপন্ন হইয়। পরম্পর সংযোগের 

পর ছুইটী পিরাঁয় পরিণত হয়। এই ছুইটী সিরা এবং 

দুইটা পিণ্ডে বিভক্ত বাম ফুস্ফুস্ হইতে উৎপন্ন দুইটাই সির! 
“ফুস্ফুসীয়া' ব1 “ছুস্ফুসাগতা+ সির! নামে প্রসিদ্ধ। 

এই ফুস্ফুসীয়া সিরা চারিটী হৃদয়ের 'বামালিন্দে'র 

পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত চারিটী ছিদ্র পথে প্রবেশ করে। 

কোন কোন দেহে বামপার্খের সিরা! দ্ুইটী মিলিতা বস্থায় 

একটী মাত্র ছিদ্রপথেও প্রবেশ করিয়া থাঁকে। এ্ররূপ 

ঘটিলে সেই দেহে হৃদয়ের এ্রস্থলে তিনটা মাত্র ছিদ্রই দৃ্ 

হয়। ক্লোম দিরাগুলি পক্গিণা পুরোবংশিকা ও 'বাম৷ 

পুরোবংশিক।' পিরায় প্রবেশ করে, একথা পূর্বেই বলা 

হইয়াছে । 
হল্দিক্কী হিনাঁভলী (09.00150 61175 ) 

প্রান্মশঃ “ছাদ্দিকী ধমনীগুলির সহচরী করিয়া উহণর! হদয়ের 

বহির্ভাগে অবস্থিত সীতাগুলিতে ( খাজে) দৃষ্ট হয়। এই 

সকল সিরা ক্রমশঃ মিলিত হইয়া প্রথমে পাচ ছয়টা সিরা 
পরিণত হয়, অবশেষে সেইগুলি একটা মাত্র সিরায় পরিণত 

হইয়| হান্দিকী মূলসির! (00:00: 91005 ) নাম ধারণ 

করে। ইহা কচি মূলার মত আকারবিশিষ্ট। 

ইহা ভিন্ন হৃদয়ের পরিধিতে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সিরা অবস্থান করে। উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে 

হৃদয়ের দক্ষিণালিন্দে বা দক্গিণনিলয়ে প্রবিষ্ট হয়। 

ওদর্য্যা| সিরাবলী। 
দ্যা সিরাবলী মধ্যে আটটা প্রধান যথা1-_-ছুইটা 'বাহা! 

অধিশ্রোণিক' ছুইটা আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিক1) উহাদের 

সম্মেলনে হছইটা 'সাধারণী অধিশ্রোণিকা* ; এই ছইটা 

হয়। এতত্তিন্ন আমাশয় ও পক্কাশয়াদির রক্ত সংগ্রাহিণী 

প্রতিহারিণী' নামে একটী স্থুলসিরা আছে। 
বাতা অশ্িশ্োণিক্কা (35650911115 

৬৩1--১০৩ চিত্র) নায়ী ছুইটী সিরা ছইটী «উববী সিরা"র 
অনুমরণপূর্ব্বক “বংক্ষণদরী”র মুখ হইতে “বানা! অধিশ্রোণিকা, 
নাম ধারণ করিক্জা “ত্রিকপৃষ্ঠবংশসদ্ধি” পরধ্যস্ত “বাছা 
অধিশ্রোণিকা' নারী ছুইটী ধমনীর পার্থ অবস্থান করে। 

অন্তর উহার্দের এক একটী সিরা এক একটা “*আভ্যন্তরী 

অধিশ্রোণিক।' সিরার সহিত মিলিত হইয়। 'সাধারণী 
অধিশ্রো ণিক” সিরায় পরিণত হয়। শ্বনায়ী শাখা-ধমনীর 

সহচরীরূপে অবস্থিত “অধরা ওদরিকী”গম্তার1 জঘনবেষ্টনিক।' 
ও 'ভগানুগা' নারী তিনটী সিরা ও 'সাধারণী অধিশ্রোণিক, 

সিরায় রক্ত সঞ্চালন করে। এ তিনটী সিরা এ নামের তিনটী 

ধমনীর মতই দীর্ঘ এবং তৎপার্খে অবস্থিত । 

আভ্যান্তলীী অন্বিশ্রোণিক্গা (1066005] 
11190 01 77910928560 610) নামী পিরা ছুইটা 

বস্তিগুহার মধ্যস্থিত সিরাসমূৃহের মধ্যে প্রধান । উহার 

'আত্যন্তরী অধিশ্রোণিকা' নাম্মী দুইটা ধমনীর সহচরীরূপে 

অবস্থান করে। এই ছইটা ধমনীর সে সকল শাখা ইতস্তত: 

বর্তমান থাকে, প্রায়ই উহাদের সহিত অবস্থিত যুগ 
মিরাসমূহ উক্ত পিরাঘয়ে রক্ত সংবহন করে। শাঁখাধমনী 
গুলির নামান্ুসারেই এই কল যুগ সিরার ও নামকরণ হয়। 
এক একটী “আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা' সিরা “ত্রিক? ও 

পৃষ্ঠবংশে'র সন্ধিস্থলের সম্মুখে আসিয়া এক একটা “বাহ! 

অধিশ্রোণিকা' সিরার সহিত মিলিত হয় এবং “সাধারণী 

অধিশ্রোণিকা” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

দুইটা “আতভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা” সিরার পশ্চাদ্ভাগে 

“কটিশ্রোণিকা? নায়ী ছুইটা ক্ষুদ্র দিরা যথাক্রমে এক একটা 
“বাহ অধিশ্রোণিকা" নিরার সহিত এক একটা “আত্যস্তরী 

অধিশ্রোণিকা' দিরাঁকে সংযুক্ত করিয়! রাখে । 
এক একটা “আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা” পরায় যে সকল 

সির! রক্ত সংবহন করে, তাহাঁদের ক্রম এই প্রকার, যথা--. 

শ্রোণির বহির্দেশ হুইতে--উত্তর৷ ও অধর! “নিতঙ্ষিনী” 

নিরা 'শ্রোণিবংক্ষণিকা, এবং 'গুদৌপস্থিকা” লিরাবলী ) 
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ত্রিকমধ্যা সিরা! 
টু বাহা_-ধমনী ও সিরা 

বাম। অধিশ্রোণিকা। : ১ 11 দক্ষিণাধিশ্রোণিকা 

আভ্যন্তরী--ধমনী 17. তে 987 সা আভ্যন্তরী ধমনী ও সিরা 
বাম। অধিশ্রোণিক। যা 1 2:৮1 

না 
দক্ষিণ। ওবী 

উহছাই ওর্বা ধমনী ধমনী ও সিরা 

রূপে পরিণত 

1" ্রৈবেয়ক গ্রদ্থি। ক্ষ_ ক্লোমনলিকা। ভ্-বৃকঘয়। ] (১৯৭ পৃষ্টার সম্মুখে ) 



কাপ বি/55844547 



সিরা পরিচয় । 

ত্রিকপার্খব হইতে “ত্রিকপুরস্কা' সিরাবগী , ত্রিকাস্থির সন্ুখ- 
ভাগে, 'গুদোপন্থের অন্তঃসীম1! হইতে “মধ্যম! গুদীস্তিক!! 

তন্ুবন্তিকা' অন্ুযৌনিকা+ এবং “অন্ুগর্ভাশয়িকাঃ ৷ উহার। 

ধঁ সকল স্থানস্থিত সিরাঁচক্র হইতে উৎপন্ন হইয়। *আত্যন্তরী 
অধিশ্রোণিকা+ সিরায় প্রবিষ্ট হয়। তন্মধ্যে নিয়লিখিত 

সিরাগুলি বিশেষভাবে ম্মরণ রাঁখা উচিত। 
(ক) ৩9 জে্ন্ন শিল্প (9.620017-1)01- 

02. 1659 ০£ড%০৪--১০৫ চিত্র) গুদপ্রদেশে পুজীভূত 

সিরাপ্রতানগুলির ক্রমশঃ মিলনের কালে “উত্তরা গুদাস্তিক!, 

“মধ্যম! গুদাস্তিকা' ও “অধর গুদাস্তিকা' নামে তিনটা সিরা 

পরিণত হইয়। সাক্ষাৎ এবং পরম্পর! সম্বন্ধে "আভাস্তরী অধি- 

শ্রোণিকা” সিরাজ রক্ত প্রেরণ করে। এই তিনটা পির! 

আন্ত্রিকী” সিরাবলীর লহিত সন্বন্ধ করিয়। 'প্রতিহারিণী” 

পিরার সহিত মিলিত হয়। এই সিরাঁচক্র “অন্ুবন্তিক' 

সিরাচক্রের সহিত সংযুক্ত, স্রীদেহে 'অন্ুযোনি-গর্ভ শয়িক 

সিরাচক্রের সহিত ও সংযুক্ত হয়| “গুদবেষ্টন” সিরাচক্র বাহ ও 
আত্যন্তর ভেদে ছুই প্রকার । অধিকাংশ দীর্ঘ সির! পরম্পর 

মিলিত হইয়! 'আঁভ্যন্তর গুদবেষ্টন' পিরাচক্র রচন। করে, ইহ 
বিশেষভাবে অপানদেশের দিকে প্রস্তুত হয়। 'আগ্্িকী? 

জ্ঞক সিরাসমুহে প্রবিষ্ট সিরাপ্রতানগুলি বিশেষভ।বে 

'প্রতিহারিণী' সিরার সহিত এই দিরাচক্রকে সংযুক্ত করে। 
যদি কোন কারণে উহার রক্ত প্রবাহ উর্ধমুখে ( অর্থাৎ 

যরকতের মধ্যে ) যাইতে বাঁধা পায়, তাহ] হইলে মলত্যাগের 

সময় অপানদেশস্থ নিরাগুলি অত্যন্ত বক্তপূর্ণ হয় ও শেষে 
ফাটি গিদা রক্তত্রাব ঘটাইয়। থাকে । এই সকল দীর্ঘসিরার 

মুখ “কল।' দ্বারা আবৃত এবং উহারাই “রক্তার্শ* রোগের 
উৎপত্তি স্থল। 

খে) শু পস্ছিক্ষ নিবাস (59522 
1১16%05 01 ড০10$--+১০৫ চিত্র) ভগাস্থিসন্ধির নিয়ে 

উপস্তের মূলদেশে অবস্থিত । *শিশ্নপৃষ্ঠিকা" নামী ছুইটা সিরা 
(্ত্রীদেহে “ভগপৃষ্ঠিক” নায়ী কতকগুলি দিবা) এবং বন্তিদ্বারে 
অবস্থিত “পৌকুষণ্রস্থি*র চতুদ্দিকের কতকগুলি সিরা একত্র 
হইয়া এই সিরাচক্র নির্মাণ করে। কতকগুলি সিরাপ্রতাঁন 

উহাকে “অনুবস্তিক” সিরাচক্রের সহিত সংযুক্ত করিয়। রাখে। 
(গ) অন্যুতস্িক লিীচত্্রত (5৪:০৪1 

১৪৭ 

চ1০৮3 ) বস্তিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। উহা! 
স্রীদ্দেহে 'অন্ুযোনিক" সিরাচক্রের সহিত এবং পুরুষদেহে 
“গুদবেষ্টন' ও *ওপস্থিক' সিরাঁচক্রের সহিত সংযুক্ত থাঁকে। 

(ঘ) অন্যুন্বোনিক ও গভ্ডাশন্সিক 
সিরাচক্র (0 650100 ১1689 )-স্যোনি ও গর্ভাশয়--এই 

ছুইটা স্থান ঝেষ্টন করি অবস্থিত. সিরাবলী ছুইভাগে বিভক্ত 

হইয়া “অনুযোনিক' সিরাঁচক্র ও “অন্গর্ভাশয়িক" সিরাচক্র 

নাম ধারণ করে। উহার! পূর্বোক্ত তিনটা সিরাচক্রের সহিত 

সন্বন্ধধৃক্ত। ছৃইটা “অন্যোনিকা” নানী সিরা 'অনুুযোনিক" 
পিরাচক্র হইতে এবং 'অন্থুগর্ভাশয়িকী” নায়ী ছুইটা সির! 
“অনুগর্ভাশয্িক' সিরাচক্র হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়! 

“আভ্যন্তরী অধিশ্রোণিকা” সিরায় প্রবিষ্ট হয়। 

অংপান্পনী আন্বিশ্রোণিক্া (0০0030500 
[1100 ড6109)1 এক একটী “বাহ্া অধিআণিক!, 

যথাক্রমে এক একটী 'আভ্যস্তরী অধিশ্রোণিক' সিরার 

সহিত সন্মিপিত হই! ছুইটা 'সাধারণী অধিশ্রোণিকা" সিরায় 
পরিণত হয়। উহার! “ব্রিক' ও 'পৃষ্ঠবংশে'র সন্ধিস্থলের 

সম্মুখ হইতে তিধ্যগগতিতে ভিতরের দিকে যাইয়। চতুর্থ 
ও পঞ্চম “কটকশেরকা'র সন্ধিস্থলের সম্মুখে ও দক্ষিণ 

পার্খে পরম্পর মিলিত হইয়া “অধর! মহাসিরা"য় পরিণত 

হয। দদাধারণী অধিশ্রোণিক।+ সির। দুইটার মধ্যে দক্ষিণ- 
দিকেরটা প্রায়ই সরল ও হুম্ব। উহ! 'সাধারণী অধিশ্রোণিকা 

ধমনীর পশ্চাৎ বাহিরের দিকে দৃষ্ট হয়। বামদিকের সিরাটী 

দীর্ঘ এবং তির্ধ্যগ ভাবে অবস্থিত। উহা! প্রথবতঃ “সাধারণী 

অধিশ্রেণিকা” ধমনীর অস্তঃগার্খে এবং পরে উঠার পশ্চাদ্ 

দিকে অবস্থান করে। 

অধর! মহাসিরা । 
অধ্রক্রা মহানিনল। (06000 ৩০০ 0) 

(১০৩ ও ১০৫ চিত্র) শরীরের নিয়ার্ধের রক্রুসংগ্রাহিনী। 

স।থারণী অধিআোণিকা' নামক সিরাদ্বন্ন মিনিত হইয়। “অধবু! 

মহাসরার' পরিণত হয়। উহা চতুর্থ ও পঞ্চম কটিকশেরুকার 

সন্ধিস্থলের উপর হইতে মহাঁধমনীর দক্ষিণপান্ব দির! উর্ধমুখে 

অগ্রসর হুইবার লময় যন্কৃতের পশ্চাদুভীগে অবস্থিত ।গস্তীর 



১৯৮ 

পরিখাঠতে ৮ করে। অনন্তর উর্ধদিকে “মহা 

প্রাচীরা'কে রয়! পুর্ববোক্ত “মহা সিরা চ্ছিদ্র-পঞ্ 
দিয়] উপ্োত হয় এবং তথা হৃদয়ধর কলাকোষের 

দ্বারা আচ্ছা বক্মদিক্ হইতে হৃদয়ের “দক্ষিণালিন্দে' 

প্রবেশ করে রক্ত যাহাতে এঁ নিরাপথে প্রতি- 

নিবৃত্ত হইতে সইজন্। এই মহাধমনীর মুখে “সির! 

কপাটিক!" বৰ. ॥ উহ! গর্ভস্থ শিশুর হৃদরে বিশেষ 

ভাবে কাধ্যকরী এবং সেই অবস্থাতেই অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে 

দৃ্ট হয়। 

(ব্যতিকর) 'উদরগুহ।'র নিয়োর্ধ ক্রমে--অধর! মহা- 

সিরা'র সন্মুখে--অস্ত্রবন্ধনী'সমুহের মুলদেশ, “দক্ষিণ! অনু 

বৃষণিকা' ধমনী, 'গ্রহন্'র নিক্পভাগ, “অগ্ল্যাশয়ে'র শীর্ষদেশ, 

“পিত্ববহ আত", 'এরতিহািনী' সিরা, 'অভিয।কৃতী ধমনী এবং 

যরতের পশ্চান্ভাগ অবস্থ/ন করে। এপিরার পশ্চাদ দিকে 

'পৃষ্ঠবংশ”, দক্ষিণ “দীর্ঘ কটিলম্বিনী” পেশী, “হা প্রাচীরা'র 

দ্বক্িণমূলদেশ ও "অধর! মহা প্রাচীরিকা"', “অনুবৃক্ক।'। “অধি- 

বৃক্িনী+ “অন্থকটিক।” প্রভৃতি দক্ষিণদিকের সাতটা ধমনী, 

পিঙ্গল।” নাড়ী এবং দক্ষিণ অধিবৃক্ক বর্তনান থাকে। 
ঘরক্িণদিকে “দক্ষিণ বুক ও “দক্ষিণা গবীনী” (0766০7) দৃষ্ট 
হয়। বামদিকে 'মহাধমনী', "মহা প্রাচীরা'র দক্ষিণমূল এবং 

যন্কুতের একদেশ সন্নিবিষ্ট থাকে । 

“সাধারণী অধিশোণিক1' নামী দুইটা সিরা ভিন্ন নিম়- 

লিখিত দিরাবশী এই “অধর! মহাসিরা”য় রক্ত সঞ্চারণ করে, 

যথা-_অটটা 'অন্ুকটিকা।', “দক্ষিণ! অন্ুবুষণিকা” (জলীলোকের 

“অন্ুবীজকো ধিক) “অনুবৃক্কা”' “দক্ষিণা অধিবুক্িনী", 'দক্ষিণ 

অধরপ্রাচীরিক], এবং "যাকৃতী, পিরাবলী | 

অনুকটিক1 (7000) ড6235 ) সিরা 'পৃষ্ঠবংশে'র 

এক এক পার্থ চারি চারিটী করিয়া বর্তমান থাকে। 

পৃষ্ঠবংশের অপর সিরাসমূহ এবং কটিদেশ, পৃষ্ঠ ও 
উদ্রের অধিকাংশ দির এই 'অনুকটিক।' সিরাগুলিতে রক্ত 

সথালন করে। "আরোহিণী অন্থুকটিক” নায়ী সিরা 

'পৃষ্টবংশের' সম্মুখখে উদ্ধমুখে প্রশ্থত হইয়া “জন্ুকটিক 

সিরাখুলিকে 'পুরোবংশিকা প্রভৃতি সিরার সহিত সুংক্ত 

করে। 

আমূর্বের সংহিতা। 

অন্থ্বুষণিক1 বা অনুবীজকো ধিক (16900818702 

0৮2,390 ৬6105 ) নারী হুইটা নিরা অগকোবষের পৃষ্ঠ- 

ভাগস্থ পুঞ্ীভূত সিরাজালের রক্ত ছুইটী “অওকোধ-বন্ধনী'তে 

প্রেরণ করে। এক একটা সিরাজাল হইতে তিন চারিটী 
সিরা উৎপন্ন হইয়া “বংক্ষণস্থ সুরগ্গাপথ' দিয়! উর্ধদিকে 
প্রশ্থত হয় এবং ক্রমশঃ ছুইটা 'অনুবুষণিক] সিরায় পরিণত 

হইয়। 'অন্ুবুষণিক।' নামক ধমনীদয়ের সাহচধ্য সম্পাদন 

করে। উহাদের মধ্যে “দক্ষিণ অনুবৃষণিক সিরা “অধর! 

মহাপরা'র এবং 'বাম। অন্ুবৃষণিকা' দির! 'বামা অন্ুবুক' 

সিরায় প্রবিষ্ট হয়। স্ত্রীদেহে এই ছটা পিরাই বীজকো যদ্বয় 

হইতে বহির্গত হইয়া “অন্ুবীজকেষিকা নাম ধারণ 

করে। 

অগ্বুক্ক| (1২021 6115) নামে অপেক্ষাকৃত স্থুল 

ছুইটা |সরা “বৃ দ্বম় হইতে বহির্ঠত হইয়। “অনুবৃকা' নাসসী 

দুইটা ধমনীর সপ্পুথে প্রস্থত হয়। উহাদের মধ্যে “বাম 

অন্ুবুকা” পির।টা “বক্ষিণ| অনু€ুক! সিরার প্রায় তিন গুণ 

দীর্ঘ এবং উহ! মহাধমনীর সম্মুখ তাঁগ উল্লজ্ঘন করির়। গ্রস্থত। 

বাঘা অনুবৃধণিকা" বা “বাম! অন্ুবীজকোধিকা', উহা 

'তাধরা মহাপ্রাচীরিকা' ও 'বাম! অধিবৃক্কিনী' নায়ী তিনটা 

পিরা হইতে রক্ত সংগ্রহ করিরা থাকে । উভয় “সমুরুক।' 

দিরাই "অধর! মহাঁসিরা'য় প্রবিষ্ট হয়। 

অধিবুকিণী (51)110109,] 61159) নামে হুইটী সির! 

'অধিবুক'ঘ্য় ভইতে প্রহ্থত হয়। উহাদের মধো দক্গিণ! 

“আধবৃকিনী পির| 'মধরা মহাদিরা'র প্রবিষ্ট হয়। 

অধরা মহা প্রাচীরিকা (]1066110 1১171761010 ৮০105) 

নামে ছুই তিনটী দিরা মহাপ্রাচীরিকার তলদেশ হইতে 

উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে দক্ষিণের একটী মাত্র সির! 
“অধর! মহাসির।'র প্রবিষ্ট হয়। 

যাকৃতী ( [3০110 ০103) নায়ী কতকগুলি সির! 

যাকৃত রক্তের সংগ্রহণ করে। 'প্রতিহারিণী' সির যে রন্তু 

যকতে সঞ্চিত করে, উহ] সুস্্ম হুমম সিরাজালদ্বার সংগৃ্ীত 

হয়। উক্ত সিরাজ|লগুলি ক্রমে তিনটা স্কুল যাকৃতী পিরায় 
পরিগত হয়। এ তিনটী দিরা শেষে যকৎপৃষ্স্থ অধর! 
মুহাসিরায় গ্রবেশ করে। 



(১০৪ চিত্র) 
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৮ 

আয়ুকের্দ সংহিতা। 

(১০৫ চিত্র) 

আোণি, বস্তি, গুদ ও উপগত খিরাবলী অধরা মহাসির। 

মহাধমনী 
জ্মবুষণিক! সির! ও ধমশী---.»৯ গণীনী (উপরিস্তকর্তিত অংশ) 

শ্রোণিবংক্ষণিক! সিরা 
ঃ ওপস্থিক সিরাচক্র অনুব'স্তক সিরাচক্র। 

(চিত্র ব্যাখ্যা ) ১। অন্ুকটিকা পিরা। ২। অধিশ্রোণিক! সাধারণী সিরা। ৩। অধিশ্রোণিকা আতান্তরী সির (দক্ষিণা ও বাম!) 

2। উত্তরগুদাস্তিক। সির] । ৫| গুদবে্টন সিরাচক্র। ৬। শির্পৃষ্ঠিক| নিরা। ৭| পৌর গ্রস্থঝেষ্টন সির্নাচক্র। 

৮। গবীনী (নিয়স্থ কর্তিত অংশ)। ৯। গুদেপহিক] সিরা। ১০। তধিশ্োণিকা বাহা৷ সিরা। 

শে ্ 

পিস 



সিরা পরিচয়। 

প্রতীহারিণী মহাসিরা । 
(১০৬ চিত্র) 

প্রত্িিহাল্লিলী আহ্ালিনললা (6০:৮1 ৮০) 
আমাশয় ও পক্কাশয় সম্ভৃত পির।জালের অন্নরসমিশ্রিত 

সিরারক্ত এবং “ল্লীহা', “অগ্রযাশয়” ও পিত্তকোষ" সম্ভৃত 
সিরাজালের রক্ত সংগ্রহ করিয়া যকৃতে আনয়ন করে। 

অবিশোধিত অন্নরস বিষবৎ, উহ। যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

'মহাসিরায়' প্রবেশ করিতে না পারে, তৎসর্বন্ধে মধ্যস্থতা ও 

প্রহরীর কাধ্য করায় উহার নাম “প্রতীহারিণী' মহাসির। 

হইয়াছে । এই মহাসির! “অভিযাক তী' ধমনীর সহিত মিলিত 

বা অমিলিত অবস্থান “বারু» পিগীঁণুক' সমূহের চতুঃপার্খে 

'জালক' সমূহ রচনা করে। অবিশোধিত রক্ত যখন “যাকৃত 

পিওীথুক' সমূহে পরিপাক প্রাণ হই বিশুদ্ধতা লাভ করে, 

তখন 'অপর কতকগুলি পৃথক পিরাঁজ।ল এ রক্ত সংগ্রহ করিনা 
'যাকৃতী" পিরাৰ্লীর স্থষ্ট করে, উক্ত সিরাগুলি শেষে “অধর! 

মাসিরা'ম মিলিত হয়। ঘ্যারুতী' দিরাবলীর বর্ণন। পৃব্বেই 
করা হইয়াছে। 

এই 'প্রতীহারিণী' মহাসিরা চারি অন্কুনী মাত্র দীর্ঘ। 

উহ!। দ্বিতীয় কটিকশেঞ্কার সম্মখ দিয়া তিধ্যগ গতিতে 
যর্কতের অভিমুখে আগমন করে, এই গবস্থায় উহার সম্মখ- 

ভাগে “অগ্ল্যাশষের গ্রীবাদেশ এবং পশ্চাদ্ভাগে “অধর! 

মহাসিরা' দৃষ্ট হঘ। যকৃতে গ্রাবেশ করিবার পুর্ববেই উহা 

দুইটী শাখায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণের শাখা 

পিত্তকোষ সম্ভৃত সিরার সহিত মিলিত হইয়া যকতের 
দঙ্গিণপিণ্ডে প্রবেশ করে। বামদিক্ষের শাখা অপেক্ষাকৃত 

দীর্ঘ, উহা! “মধ্যম যরুৎপিণ্ডে'র সম্মুখে ও পশ্চাতে ছুই 
প্রশাখ! প্রেরণ করিয়। স্বগং বাম যরুৎপিণে প্রবেশ করে। 

প্রবেশের পূর্বেই ইহা গপরিনাভিকা" নায়ী কতকগুলি 
“যোজনী' সিরার সহিত সম্মিলিত হয়। এই 'পরিনাভিকা' 
যোজনী সিরাবলীর বর্ণনা পরে কর! হইবে। 

সাধ।রণতঃ পাঁচটা সিরা প্রধানভাবে এই 'প্রতীহারিণী' 
মহালিরাতে রক্ত সংবহন করে। তাহাদের নাম যথা-.. 

“প্লহিকী”,  “উত্তরাগ্ত্রিকী', "আমাশয়ক্রোড়িকা”, . এঅন্ধু- 

গ্রহণিক।', ও 'পিত্তকোধিণী' । ইহ! ভিন্ন 'পরিনাভিকা' 

নানী যোক্সনী দিরাবলীও উহাতেই রক্ত সঞ্চারণ করে। 

৫পতিক্টীস্মিক্লা (9015010 61) (১০৬ চিজ) 

প্লীহবৃস্ত' হইতে তিন চারিটী ষুল সির! সংযোগে গঠিত হই 
কিয়দূরে আসিয়া একটা স্থূল সিরায় পরিণত হয় এবং 
উহা! “অগ্যাশয়ে'র উ্ধধারার অন্থুক্রমে দক্ষিণদিকে কুটিল 

গতিতে প্রস্থত হয়। পথিমধ্যে এই দিরায় আমাশয়" 

হইতে উখিত কয়েকটী পিরা প্রবেশ করে। শেষভাগে 
তযাসমাশ্-্ ভলিলম্ক। (315176 (5,90-510019108 

৬৩1০) নারী একটা উর্দামুখী পিরার নহিত মিলনেক্ঈ ফলে 

ইহা বিশেষভাবে স্থলত্থ লাভ করে। অনস্তর 'অগ্ন্যাশয়ে'র 

শিরোভাগে 'উত্তরাদ্ত্রিকী' নায়ী সিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া 

ইহ] প্রতীহারিণী' সিরা গঠনে সহীয়তা করে । 

উতুল্াক্্রিক্ষী লিলা (58190830£ ০৪০- 

6০110 ০10 ) (১০৬ চিত্র )। 'ক্ষুদাস্থ' এবং বুহুদক্ত্রের 

'আরোহি ভাগ ও মধ্যভাগ সন্ত সিরাপ্রতানসমূহ ক্রমশঃ 

পরস্পর গিলিত হইয়া একটা স্থল সিরায় পরিণত হয়, 
উহ! “উত্তরান্ত্রিকী” নাম ধারণ করে। এই ঘিরা ক্রমশঃ 

উদ্ধমুখী হইয়| অন্ত্রযূলধন্ধনীতে বিস্তৃত হয়। অনস্তর 

উহা! 'অগ্র্যাণয়ে'র ক্রোড়দেশকে আশ্রয় করিয়! পৃষ্ঠভাগে 

প্রৈহিকী' সিরার সহিত মিলিত হইয়া 'প্রতীহারিণী' সিরায় 

পরিণত হয়। «ব্পাম।শঘিকা" প্রভৃতি কতকগুলি দির! ও 
উত্তরাস্ত্রিকী পিরায় প্রবিষ্ট হয় । 

তঞ্রলাভ্্িক্জী (00100 21৩50105100 5০20) 

(১০৬ চিত্র) নায়ী সিরা 'বৃহদত্ত্ের অবরোহিভাগ হইতে 

রক্ত সংগ্রহ করে। উহা! আমাশয়ের মধ্যভাগের পশ্চাদ্দিকে 

যাঁইয়। “প্রেহিকী' সিরার সহিত মিলিত হয়। 

ভা মাশ্শক্রঞ্জ্গোড়ি শা (09:90509 0990019 

ড্৫17) নায়ী পিরা “আমাশয়ে'র “ক্রোড়দেশে অবস্থান 

করিয়া নিজের সন্ুখ ও পশ্চাঁদভাগস্থ সিরাসনূহ হইতে রক্ত 

সংগ্রহ করে এবং উহা! এগ্রহণী'র পৃষ্ঠদেশে 'রুদ্বৃস্তে'র 

নিকটে" 'প্রতীহারিণী" দিরায় প্রবিষ্ট হয়। 
অন্বুগ্র হন্পিজ্ভা (0১51010 ০2) নামী একটা তৃস্ব 

দির! গ্রহণী পার্বস্থ কতকগুলি তনু সিরা হইতে রক্ত সংগ্রহ 

করিয়া! 'গ্রহণী'র নিকটেই 'প্রতীহারিণী' সিরায় প্রবেশ করে। 
লিতক্কোহ্িপী (00500 61) নারী সিরা 

“পিত্বকোষে'র পরিলর হইতে আলিয়া পিত্বশ্োতের 

পার্থ অবস্থান করে এবং তথায় “গ্রতিহারিণী' সিরার দক্ষিণ 
শাখায় গ্রবিষ্ট হয়। 
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[ এট চিরে বৃহৎ অস্ত্রের মধ্যভাগ কর্তিত ও জপসারিত করিক! অগ্যাশকাদি প্রদশি ত হইয়াছে ] 



লিয়। পরিচয় । 
সল্পিনাভিকা হ্োজন্লী (60:54100113091 

ড159) নায়ী ধিরাবলী “সংবাহিনী' নায়ী শুষ্ক পিরার 
অন্ুলরণ করিয়া! নাভি হইতে উর্মুখে প্রস্থত হয় এবং 
'প্রতীহারিণী' দিরার বাম শাখায় প্রবেশ করে। উহা! 
হুল্ম সুঙ্ষ্ম পিরাপ্রতানসমূহের দ্বার] সিরাচক্র রচন1 করে এবং 
শেষে উদর পরিসরস্থ সিরাবলী এবং 'অধিআোণিকা' সিরা- 
বলীর সহিত 'প্রতীহারিণী' সিরার সংযোগ সম্পাদন করে। 

'জলোদর' প্রভৃতি রোগে যাকৃত রক্ত মংবহনের অবরোধ 

ঘটিলে ধীরে ধীরে এই 'পরিনাভিক1 যোজনী' পিরাঁবলির 
সহায়তায় অমিশয় ও পক্কাশয় হইতে আগত সিরারক্ের 
কিয়দংশ দেহের অন্যান্ত সিরায় প্রবিষ্ট হয়। অবশিষ্ট অংশ 
উদরগুহায় জল সঞ্চয় করে। শ্মরণ রাখ! উচিত যে--এই 
জন্তই এ রোগের জীর্ণাবস্থায় ত্বক নিয়ন্থ *উদধ্য' উত্তান 
দিরাবলী সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। 

গুষ্টন্বহশ্পীস্রা লিন্লালী সন্নিবেশ একটু 
বৈচিত্র্যময় । (১০৭ চিত্র) উহারা এক একটী “কশেরুকা'কে 
বাহিরে ও ভিতর হইতে বেষ্টন করিযা যোজনী পির! দ্বার! 
পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে । বর্ণনার সুবিধার জন্ত এ 
সকল দিরাকে পীচভাগে বিভক্ত কর! হয়। যথা-_ 

(১) বাহকাশেরুক পিরাচক্র (172 01000] ড০:৮০- 
13:21 59০৪ [সকল যে সকল দিরাচক্র' 

'কশেরুকা'র বাহিরের পরিধিকে থেষ্টন করিয়া থাকে, 

উহাদের নাম “বাহাকশেরুক পিরাচক্র' । সম্মুখে ও পশ্চাতে 
অবস্থান করিয় এঁ সিরাচক্র সমূহ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
তন্মধ্যে সম্মুখের সিরাচক্র 'কশেরুপিণ্ডে'র সম্মুথে থাকে, 
'কশেরু পিগাস্তরীয়' সিরা সমূহ উত্ীতে বিশেষ ভাবে রক্ত 
সধগালন করে। "পশ্চিম কাশেরুক' সিরাঁচক্র পশ্চার্দিকে 
অবস্থান করে এবং পৃষ্ঠভ।গের পেশীসমূহ হইতে উৎপন্ন 
অধিকাংশ গম্ভীর! পির! হইতে রক্ত সংগ্রহ করে। 

€২) আভ্যন্তর কাশেরুক সিরাচক্র ([065109] 
56610516205 79153:8959 ) নামক সিরাচক্র 

“মযুয়াবিবর”কে বেষ্টন করিয়া ভিতরে অবস্থান করে। উহ! 
নুযুমা কাণ্ডের 'বৃতিকলা+কে বেষ্টন করিস! থাকে । 

1১1০50565 )। 

২৩ 

(১০৭ চিত্র) 

বাহকাশেরুকা সিরাচক্র (পশ্চিম) 

বাহকাশেরুক সিরাচক্র ( সম্মুখ ) 

স্ত্থযুয্। বিবর। হ।২-গ্মভ্যন্তরকাশেক্ষর সির/চক্র ] 

(৩) কশেরুপিগুকান্তরীয়া (10০50100091 

৩179) নামে কতকগুলি সির কশেরুকাঁপিও' সমূহকে 
ভেদ করিয়া শরগতিতে বহির্গত হয় এবং উহার! বাহা ও 

আত্যন্তর সিরাচক্রে প্রবেশ লাভ করে। “সরাচক্র 
যোজনী' সিরাগুলি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া সিরাচক্র গুলিকে 
গরম্পর সংযুক্ত করে। 

(৪) কশেরুচক্রান্তরীয়] (132,91-017চ61)181 5 ০3109) 

নামে কতগুলি সিরা কশেরচক্র গুলির অন্তরালস্থিত ছিদ্রপথে 

নির্গত নাড়ীগুলির সহচরী। উহারা বাহ ও আন্যন্তর 
সিরাচক্রগুলির রক্তসংগ্রহ করে এবং শেষে গ্রীবা ও 

মধ্যকারের অভ্যন্তরীয্ব সিরাবলীতে নিয়লিখিতরূপে প্রবেশ 
করে, ষথা--গ্রীবাকশেরুচক্রান্তরীয়! সিরাগুলি *মস্তিফ- 
মাতৃকা' নামক সিরাছয়ে, পৃষ্ঠকশেরুকাস্তরীয়। সিরাগুলি 
'পর্ুকান্গগা'খ্য পিরাসমূহে এবং কটিকশেককান্তরীম। সিরা- 
গুলি 'অন্গুকটিকা? সংজ্ঞক সিরাসমূহে। 

লিল্বাঞখগু অমান্ত। 



য়ুবরেদ মংহি্। | 
স্পাল্লীল্ল স্পল্রিজ্ল্ল 

৬৯ পপ আজ 

বোড়শ অধ্যায়। 

ল্য 

রসায়নী পরিচয় 
এই অধ্যায়ে রসায়নী ও রগগ্রস্থিসমূহের বিষয় বণিত হইবে। 

শসভন+হাম্লী (7551001)17060 ড০95013 01: 1451721)- 

171,৮109)--যে সকল সঙ্গ সুঙ্ষা স্বচ্ছ রসপ্রণালী নখ, রোম, 

বহিম্বক ও তবণাস্থি ভিন্ন শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত হই! জলবৎ 

রস মাত্র বহন করে, তাহাদের নাম রসাথনী। উহাদের মধ্যে 

যে গুলি অপেক্ষাকৃত সুক্ষ, সেগুপি ছুইটী শ্বচ্ড প্রাচীরিক। 

দ্বার! নির্মিত, তত্তিক্ন অপর সকল রসায়নী সিরাবলীর শ্তাঁয় 

তিনটা সুশ্ম প্রাচীরিকা দ্বারা নির্মিতি। সকল রসাষনীই 

দেখিতে মুক্তাগুচ্ছের স্তায় অথবা শিথিল কার্পাস সুৃত্রের 

মত। (১০৯ চিত্র) 

রস ছুই প্রকার--শুদ্ধ ও মিশ্র। রক্তের যে অংশ 

পাতলা এবং স্বস্ছ, উহ! “লসীকা" নামে পরিচিত। উহ! 

পিরাধমনীগুলির সুঙ্ষা ও চরম প্রীন সম্ভৃত জালক হইতে 
সর্ব ক্ষরিত হইয়া শরীরের সমস্ত ধাতুর পৌঁষধণ করে এবং 
উহারই অবশিষ্ট অংশ রপায়নী সমূহের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়, 

উহাকেই শুদ্ধরস (0410 1451011)05) বলা যায়। আহারীয় 
পদার্থের সারভূত যে রস ছুগ্ধ দ্বতাঁদির স্নেহভাগ সংযুক্ত হইয়া 

এবং লনীকার সহিত মিশিত হইয়। “পরুশ্িনী' নামী রসায়নী 
শ্রেণীর আকর্ষণে “রপপ্রপা*্য় প্রবেশ করে, উহ! “মিশর রস" 

পাঁয়সের সহিত সারৃপ্ত থাকায় উহার নাম “পায়স' (0851). 
এই ছুই প্রকার রদ শেষে ছটা 'রসকুপ্যা দ্বারা “গলমূলিকা' 
নায়ী ছুইটা সিরার গলমুলদেশে প্রবেশ করে, এবং শেষে 

'উত্তর! মহাপিরণ' পথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। 
এই রস বিশেষতঃ “পায়স” রল অসম্যক পরিপকক (আমরস) 

অবস্থায় রক্তত্রোতে প্রবেশ করিলে “সামতা”র সৃষ্টি হয় । 

যে পুর্বোক্ত আগ্নের় রস আমাশয় ও পক্কাশয়ের 

উভয়দিকের সিরাপথে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া 

প্রতীহারিণী" দিরায় প্রবেশ করে, উহা! এস্থলে বখণিত 

দুই প্রকার রস হইতে ভিন্ন । 

এই “রসায়নী'সমূ5 অসংখ্য । উহার! কক্ষা, “বংক্ষণ' ও 
উদ্দর প্রভৃতি প্রর্দেশে “লসীকাগ্রন্থি* সমূহে প্রবেশ করিয়!| 

এ সকল স্থানের লসীকাখ্য রম উহার অভ্যন্তরে প্রবাহিত 

করে। উহ প্র গ্রস্থিগুলিতে সম্যগ্রূপে বিশোধিত (নিবিষ) 
হইয়] নৃতন রপাঁয়নী পথে সংৰাহিত হয। এই সকল রপায়নী 
বিস্তৃতি লাভ করিয়। পথিমধ্যে অপর রসারনী সমূহের সহিত 

মিলিত হয় এবং তৎপরে পূর্বের মত অপর গ্রন্থিতে প্রবেশ 

করে। এইরূপে নৃতন রসায়নী সমূহ পরম্পর লন্মেলনের ফলে 
ক্রমশঃ স্থল এবং অন্নসংখ্যায় পরিণত হইয়া শেষে “রসপ্রপা' 

বা 'রসকুল্য।” ছয়ে প্রবিষ্ট হয়। 

রসায়নীগুলিতেও “সিরা কপাটিকা'র মত ('লসীকা'র 

প্রতিনিবৃত্তিকে বাধা দেওরার জন্য) কপাটিকা আছে। 

'রদকুল্য।” ছয়ের কপাটকাগুলি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট । 

একমাত্র রসসংবহনই রসায়নী সমূছের কাধ্য নহ্ছে, ইহারা 
অভ্যঙ্গাদির শোষণও করিনা থাকে । কোন প্রকার বিষাক্ত 

কণ্টকাদ্দি শরীরে বিদ্ধ হইলে 'রসায়নী' সমূহ এ বিষকে 
লসীক! গ্রস্থিমালায় আনিয়া! দেয়। এই গ্রস্থিগুলির বিবরণ 
ও কার্ধ্য নিয়ে লিখিত হুইল । 



রসায়নী পরিচয় । 

তলঙ্বীক্কণগ্রন্ছি আআ জুগ্রন্থিরি 0:51005280 

012,205--১*৯ চিত্র ) গুঞ। (কুচ), নিশ্বফল ব! শিশ্বীবীজ 
প্রভৃতির মত নানাবিধ আকার বিশিষ্টকতগুলি গ্রন্থি কক্ষ, 
বংক্ষণ গ্রীবা ও কর্ণমূল প্রভৃতি বাহাগ্রদেশে এবং উদর ও 
বক্ষঃস্থল প্রভৃতির অভ্যন্তর প্রদেশে মুস্তকন্দ বা মুখার মত 

একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, উহাদের নাম *রসগ্রন্থি 

বা লসীকাগ্রন্থি' । উহার! হুস্ম শ্নাধু নির্মিত কোষের দ্বারা 

আচ্ছাদদিত। এই গ্রন্থিসমূহের ক্রোড়দেশে স।মান্ত একটু 

থাত থাকে । সিরা, ধমনী ও নাড়ীর স্থত্রাকার প্রতানগুলি 

এবং রসায়নীসমূহ এ খাত দিয়। রসগ্রস্থির ভিতরে প্রবেশ 

করে। যে সকল রগাঞ্সনী গ্রন্থস্থ বিশে।ধিত রস লই 

গ্রে সঞ্চালিত করে, উহার! গ্রন্থির পরিধি ভেদ করিমা 

বহির্গত হয়। এই প্রকারে ক্রিয়।র পরর্ধক্য হেতু রসায়নী 

হুইপ্রকার, উঠাদের নাম “গ্রন্থি গ্রবেশিনী” ও গ্রন্থি 

(বনির্গতা” । অনুবীঞ্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 'শবলোকন করিলে 

এ সকল গ্রন্থির অভ্যন্তরে ন্নাু নির্মিত প্রাচীরিক! 

সমূহ এবং উহাদের অন্তরালে দুতন শ্বেতকণিক। বহুল 

'রসজালিকা' সমুহ দুষ্ট হয়। এই সকলের মধ্যে রস 

পর্ধালিত হইয়। নির্বিষ্ব (গু হয়, ভর্থাৎ রসে কোন 
প্রকার বিধাক্ত পদার্থ থাকিলে শ্বেত কণিকাগুলির 

আক্রমণে উহা! বিন হইয়। যায় এইজন্যই রসের ও রক্তের 

প্রধান রক্ষিশ্বরপ শ্বেত কণিকাগুলি এই সকল গ্রস্থিতে 
প্রচুরভাবে বর্তমান । 

যখন কোন বিষ।ক্ত পদার্থ রসায়নীপথ দিয়া শরীরে প্রবেশ 

করে, তখন 'লসীকাগ্রস্থি'তেই তাহার পথ প্রথমে রুদ্ধ 

হইয়া যায় এবং সেইখানেই তাহাকে নষ্ট করিবার জন্ত 

বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে । সেই জন্তই এই “লসীকা গ্রন্থি 
সমুছকে শরীরের রক্ষক বলা যাইতে পারে। যখনই শরীর 

মধ্যে প্রবিষ্ট বিষাক্ত পদর্থকে বিনাশ করিবার জন্ত 

বিশেষ সংগ্রাম হয়, সেই সময় সেই সেই গ্রস্থিগুলিতে বেদনা, 
শৌথ ও কাঠিন্ত উৎপন্ন হয় এবং উহাদের আকার বৃহৎ 

হইয়া পড়ে। তখন কোন কোন ক্ষেত্রে 'গ্রন্থিপ্রবেশিনী? 
রসায়নী গুলির আকারও বৃহৎ হয়। যদি বিষের তীব্রতা! 

তেতু গ্রন্থিগুলি উহার বিনাশ করিতে স্মর্থ না হয়, তাহা 

হইলে গ্রস্থিগুলি পাকিয়! পচিফা যায় এবং সেইস্থানে পুয় 
উৎপন্ন হয়। 

২৫ 

রসকুল্য। 
ললনুুচল্যা (1005 05০69 ) সমগ্র শরীরের 

রসসংগ্রাহথিণী ছুইটা প্রণালীর সাধারণ নাম “রলকুল্যা” | 
উহাদের মধ্যে বাম দ্িকেরটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সমগ্র 

বক্ষঃস্থলের ভিতর দিয়] পৃষ্ঠবংশের উদ্ধ'দিকে বিস্তৃত। উহ! 
সমস্ত শরীরের নিয়ার্দের এবং সশ্মুখের উত্তরার্দের বামাংশের 
রস সংগ্রহণ করিয়া থাকে, এই জন্য উহাকে মুখ্য রসকুল্যা' 

বা কেবল “রসকুঞ্যা' বল। হয়॥ 

সুহ্খযা ল্লক্কুতলা (10107015015 108০0) ইহ! 

কটিবংশের সম্মুখন্থ “রস প্রপা' হইতে নির্গত হই শরের মত 

স্থন জাকারে প্রায় অর্ধহস্ত পারমাণ দীর্ঘ থাকে পরে ক্রমশ: 

সন্কুচিত হইয়া “মহা প্রাচীরা"র মধ্যস্থ মহাধমনীর ছিব্পথে 
বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করে। অনন্তর পৃষ্ঠবংশের সন্মুখভাগের 
অনুক্রমে সর্পের মত কুটিলগতিতে উর্ধদিকে প্রস্থত হয়। 

শেষে উহ1 সপ্রম গ্রীবাকশেরুকার সম্মুখে বক্রাকারে 
“অক্ষাধর।” ধমনীকে উল্লজ্যন করিয়৷ 'অনুমন্ত।' ও “অক্ষাধরা' 

সিরার সংযে|গন্থলে 'গলমুলিকা” সিরায় প্রবিষ্ট ভয়। 
(ব্যতিকর) বক্ষঃস্থলে 'ফুস্ফুম্* য়ের অন্তর[লে অবস্থিত 

রসকুল্যার বামদ্দিকে "মহাধমূণী", দক্ষিণদিকে 'পুরোবংশিকা? 

সিরা, সম্মুখে দক্গিণভাগে “অন্ননালিকা' এবং পশ্চান্দিকে 
'পৃষ্ঠবংশ" দৃষ্ট হয়। 

স্কিল] শনহ্ন-কুুল্াযা (10112076 151101017461 

[০000 অর্ধাঙ্থুল মাত্র দীর্ঘ ও শরেষিক| পরিমিত স্থুল ; ইহা 
বিস্তৃত অবস্থায় কেবল গ্রীবা মূলে দৃষ্ট হয় | উহা! দক্ষিণ] অন্তু- 
মন্তা' ও “দক্ষিণ! অক্ষাধরা' সিরার সংযোগ স্থলে “গ্রাবামূলিক।' 

সিরায় প্রবিষ্ট হয়। তিনটাস্থল রসায়নী পরম্পর সংযুক্ত 

হয়! এই “রসকুল্য।'য় পরিণত হয়। এ রসায়নী তিনটার 
একটা দক্ষিণবাহুর রসায়নী সমূহের সংগ্রাহিণী, একটা মস্তক 

ও গ্রীবাদেশের দৃক্ষিণার্দের রসায়নীগুলির সংগ্রাহিণী এবং 
অপরটা বক্ষঃম্থলে দক্ষিণার্দে অবস্থিত আমাশয় প্রভৃতির 
রসায়নীগুলির সংগ্রাহিণী। এই স্থূল রসায়নী তিনটা কেন 
কোনদেহে পৃথগ্ভাবেও পৃর্ববোক্ত সিরাসন্ধিতে প্রবেশ করে। 

যেখানে এই প্রকার ঘটে, সেই দেহে 'দক্ষিপ। রসকুল)'র 

অভাব হয়। 



২০৬ আহ্ুর্কে্ সংকিত!। 

(১০৮ চিত্র ) 

রস প্রপাদি সংস্থান। 
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'অন্ুঞ্টিক রসগ্রন্থি সমুহ 

'কটিকশেরুকা 

((তভছুপরি রসপগ্রস্থি সমূহ দ্রষ্টব্য ) 

1 € ত্ক্ষাধরা পিরা। 11৭ অনুমন্ত। সিরা। 



রসায়নী পরিচয় 

রসায়নী এবং রসগ্রন্থিসমূই্বে বিষয় সংক্ষেপে বণিত হইল । 
অতঃপর ইহাদের বিষয় সবিস্তার ইলা হইবে। 

ল্রভনএঞ্রগ্পী (0150011)20,017511)- ইহ! 'পাঁষস' 

রসের স্থল আধার | ইহা! প্রথম ও দ্বিতীয় কটিকশেরুকাঁর 
সমুখে ও মহাধমনীর পশ্চদ্ভগে অবস্থান করে। ইহার 

দৈর্ঘ্য চারি জঙ্গুলা এবং শিস্তৃতি ছুই অন্গুলি, দেখিতে প্রায় 

ছোট পটোলের মত। তিনটা স্কুল রসাধনী এই 'রসঞ্রপা'য 

প্রবেশ করে। উহাদের ছ্টটা “কটমূলিকা” ৪ একটা 
“আস্িকী। উহারা মহাধমনীর চতুর্দিকে অবস্থিত “রসগ্রন্থি' 

গুলি হইতে বিনিগ্গত। “কটিমুলিক” নামী হুইটা রসায়নী 

নিয্ন শরীরের 'অদ্রেক অংশের, বিশেষতঃ বস্তি ও বুক 

প্রতৃন্ভির, 'লপীকা” সংগ্রহণ করে এবং "আন্ত্রিকী' নামী 

রস।য়নী আমাশয়, পৰ্কশধ, বকৃৎ ও গ্লীহা 'প্রসৃতির পসীকা 

সংগ্রহণ করে। 

'পয়স্থিনী” নায়! প্রণালাগুলি হন্বমমূত হইতে ছুগ্ধ সদৃশ 
'পায়স' সংজ্ঞক রস রসপ্রপায় সংবহন করে। 

এই রসপ্রপা ক্রমশ£ উর্ধদিকে সংকুচিত হ্ইনা “মহা- 

প্রাচীর।'র নিয়ে “মহতী রসকুল্যা'তে পরিণত হর এবং 

সেইখানে “মহাপ্রাচীরার উদ্ধাভাগে কতগুল রসায়নীর 

সভিত সব্যুক্ত হয়। এই সাননীগুপি পশু কাসদুতির 

পশ্চিমাস্তরাপস্থ লশীকা গ্রন্থি ও ফুস্ফ্ুসের 'শশ্থরালস্থ রসীকা- 

গ্রন্থি সনু হইতে খিনির্গত হয়। উক্ত “রদকুল্যা গ্রীবানুলে 

'আঁমসিলে পূর্বাপেক্ষা কিছু স্থল হয়, তখন তিনটা রসাম়্নী 

উহাতে প্রবেশ করে। উহাদের নাম যথা-_'বামা গ্রীব।মূলা। 

উহা! মস্তক ও গ্রীবাদেশের বাম।দ্ধের রসায়নী সমূহের 
সংগ্রাহিণী, 'বাঁমা বাহু মূলা রং “বামা উরোনুলা” | 

সপ্তদশ অধ্যায় । 
যদিও পূর্বে সাম|স্তভাবে রলামনীর বিষন্ন বলা হইয়াছে, 

তথাপি কোন্ কোন্ স্থানের রসগ্রন্থির সহিত কোন্ কোন্ 
রসায়নীর কিরূপ সশ্বন্ধ তাহা, বীসর্পের গতি নির্ণয়ের জন্ত 

একটু বিস্তৃতভাবে রসগ্রন্থি এবং রসায়নীর বিষয় বলা 

হইতেছে। 

৬৭ 

বাহারসগ্রন্থি ও রসায়নীসমূত প্রধানতঃ পাঁচটা প্রদেশে 
বিভক্ত, ষথা_শ্িরোঞ্ীব প্রদেশে, হস্তদ্বয়ে, পদ্দ্বয়ে, উদয়ে 

ও বক্ষঃস্থলে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শিরোগ্রীবীয় রসগ্রান্থি ও 

রসায়নীর বিষয় বর্ণনীয়া। 

মন্তকের রসগ্রস্থিগুলি সাতটা বাহপ্রদেশে দৃষ্ট হয়। 

(১০৯ চিত্র )। যথা 
(১) নসাালনস্ম ভিন (0১০21910711 012,095) 

নামে ছই তিনটা গ্রস্থি মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলের পশ্চাদ্- 

ভাগে অবস্থান করে। কবোটির পশ্চাদ্ দিকে অবস্থিত 

রপাক্সনীগুলি উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । 

(২) স্পশ্ডিকমক্র্ণিকজি (০৪৮৩101 কথপ 

[017 ঠ121705)--নামে ছুই তিনটা গ্রন্থি প্রত্যেক কর্ণের 

পৃষ্ঠভাগে দৃষ্ট হয়। শঙ্খদেশস্থ উদ্ধগি।মিনী রসায়নীগুলি 
এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগেস্থিত রসাধনীগুলি উহাদের মধ্যে 

প্রবেশ করে। 
(৩) অহন নকশি (1150191 

৩01105001500015) নামে ছুই তিনটা গ্রস্থি 'কর্ণপালী'র 

সমুথভাগে উদ্ধদিকে অবস্থান করে। “কর্ণপাশী'সম্তৃত 

কতগুলি রসাযনী উহ।দের মধ্যে প্রবিষ্ট হয। 

(8) গুক্লঠক্কশম্ভুতিনক্ত (19610 15121)17- 

£125508) নামে কতকপ্তপি রসগ্রস্থি এক একটা কর্ণমূলের 

সম্দুখভাগে অবস্থিত খাকে। উভারা ছুই ছুইটী করিয়া 

গ্রান্থপুঞ্জে বিভক্ত, তন্মধ্যে এথন গন্থিপু্ সউত্তান অর্থাৎ 

উপরের দিকে অনস্থিত। উহা ত্বকেব নিরে -'ক্ণমূলিক' 

(1১0)৮101) নাক গ্রাধান লালাগ্রান্কর পিগের মধ্যস্থলে 

দুষ্ট হদ। মস্তক, নেত্রগ্রান্ত। কর্ণ ও ললাট হইতে সম।গত 

রসায়নী সমূহ উহাধ মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বিতীন গ্রস্থিপুজ 

গল (বলে'রপার্শদেশে গম্ভীরভাবে অর্থাৎ ভিতরের দিকে 

অবস্থিত। উহাতে নাসিকা, তাু ও গলবিল হইতে সমুদ্ূত 

রসায়নী সমূহ প্রবিষ্ট হয়। 

(৫) স্সৌঙ্িিশ্ছ (30691086)1 

10709 ) নামে সাত আটটা ক্ষুদ্র রসপ্রন্থি মুখের প্রত্যেক 
পারে সমিনিষ্ট থাকে । উহারা তিন স্থানে অবস্থান 

করিষ। তিনটা নামে পরিচিত হয়। “নেত্রাধর” প্রদেশৈ 

থে গ্রন্থিগুলি থাকে, সেগুলি “নেত্রীধবীয নাম ধারণ করে। 

41111- 

1,5101)10- 



২০৮ - আাস্ুফেদ নংহিত। 

কপোর দেশে স্থন্ধণীর বহির্ভাগে স্থিত ছই তিনটা গ্রন্থি 012:003)--নামে ছুই তিনষ্টা ক্ষু্র রসগ্র্থ জিহ্বাসূল, 
“কপোলিক' নামে অভিহিত হয় এবং উহ|র নিয়ে চিবুক ও ঞ্গিহবাকণিকাধ্য' পেশীদ্বয়ের মধ্যে দুই হয়। 
'অধোহন্ু'র পার্খদেশে যে করটা গ্রন্থে অবস্থান করে, জিহ্বামুলস্থ কতগুলি রসায়নী উহাদের মধ্যে গ্রাবেশ 

তাহারা “হস্কুপাশ্বিকা' নামে পরিচিত হয়। নেত্রপুট, করে। 

নেত্রবর্থ, গণ্ড, নাসা এবং মুখ হইতে উত্থিত রসায়নী (৭) গভলটিভঞগ্পশ্শচি মন (06000178112 

সমূহ উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা ভিন্ন এ স্থানে 1551019015157009)--নামে ছুই তিনটা গ্রস্থি গ্রসনিকার 

ছুই তিনটা গম্ভীর রসগ্রন্থি 'হন্ুকুস্ত' ও 'হন্থকুটে'র অন্তরালে পশ্চাদভাগে অবস্থিত। উহার নাসা ও গলবিলের 

বর্তমান থাকে, উহার্দের মধ্যে মুখ, নাসা! এবং গলবিলের কতকগুলি রসায়নীর রস সংগ্রহণ করে। 

রপায়নীগুলি প্রবেশ করে। পুর্বে কত সকল রসগ্রস্থি হইতে বহির্গত রপায়নীসমুহ 
(৬) জিহ্বাম$তিলক (15085211102 গন্তীরগ্রীবিকণ নামক রসগ্রস্থিসযুহে প্রবি হয়। 

(১০৯ চিত্র) 

শিরোগ্রীবীয় রসগ্রস্থি ও রসায়মীসমূহ 

কপালমুলিক ও পশ্চিমকণিক 
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রসায়নী পরিচন়্ 

গ্রীবাদেশে হুইপ্রকার রসগ্রা্ি উত্তান অর্থাৎ উপরিভাগে 

অবস্থিত এবং গন্তীর অর্থাৎ ভিতরের দিকে অবস্থিত। 

(১০৯ চিত্র) তম্মধ্ো--- 

(১) উত্তানঞ্রীন্তি্ (91009150191 06৮ঃ- 

09] 1/1101917-519005 ) নামক গ্রন্থিগুলি তিনভাগে 
বিভক্ত, যথা-_হম্বধরীয়, কণ্টিকোত্তর এবং পুরোগ্রীবিক । 

(ক) ভ্রম (5010-002111219 14510000- 

217795) নামে পাচ ছয়টা রসগ্রন্থি হন্ুকোণের নিয়দেশে 

“ুস্বধরীয়' লালাগ্রস্থির সন্ম.থভাগে অবস্থান করে। জ্রমধ্য, 

নাপাপার্খ, গণ্ড, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ এবং দন্তবেষ্ট হইতে 

সমাগত রসারনীসমূহ উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। 

(খ) বভিক্ষোতবলর (500-11061)65,1 0: 

381012-17% 010 1,0100017-216,005 ) নামক ছুই তিনটা 

রসগ্রন্থি কণ্তিকাস্থির উপারতাগে মধ্যরেখার উভয়পার্খে 
বর্তমান থাকে, উনারা জিহ্বাগ্রভাগের এবং মুখাভ্যস্তরের 

রসায়নীসমূহের লসীকা সংগ্রহ করে। 
(গ) গুল্রোগ্রীতিক ( 4৯176611017 0615102] 

[/51771015-512505 ) নামক অনেকগুলি রসগ্রস্থি “মন্া"- 

পেশীর সম্ুখে 'অধিমন্তা" সিরার উভয় পাশে” মন্টাছের 

মধ্যভাগে এবং ক্লোমনলিকীর উভদিকে অবস্থান করে। 

পূর্ব্বোক্ত কর্ণমূল ও কপোল প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত 

রসায়নীসমূহ এবং গ্রীবাগত কতগুলি রসায়নী উহা.দূর 

মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। 

(২) গক্ভী এমনি (10661) 061:৮108.] 

[,1918-819105 ) নামক প্রা বিশ পচিশটী রসগ্র্থ 
গ্রীধাদেশে গম্ভীরভাবে অবন্থিত। উহারা মন্তাখ্য পেশী 

ও গম্ভীর প্রাবরণী বারা আবৃত হইয়া! গ্রীবার উভয়পার্খে 

তানুমন্তাঃ সিরা এবং “বস্তমতৃকা" ধমনীর অনুসরণ করিয়! 

'গলবিল' পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে । করোটির বহিদেশের, 

করোটিগুহার অভ্যন্তরের এবং শ্রীবার্দেশের যাবতীয় রসায়নী 

এই গ্রন্থিগুলিতে সংযুক্ত হয়। 
অনন্তর এ সকল গ্রন্থি হইতে বহির্গত সমস্ত রসায়নী 

ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গ্রীবামূলের এক এক 

পার্থেছই তিনটী সল রসায়নীতে পরিণত হয়। উহাঁরা 
বখাক্রমে দক্ষিণ ও বাম রসকুল্যাতে প্রবেশ করে । 

8£৪$ 

উদ্ধশাথীয় রসগ্রন্থি ও 

রসায়নীসমূহ | - 

এক একটা উর্শাখায় ছুই প্রকার রসগ্রস্থি আছে। 
কতগুলি টন্তান এবং কতগুলি গম্ভীর। (১১ চিত্র ) 

উত্তান রসগ্রস্থিগুলি 'কৃ্পরের অস্তঃসীমায় ও অংসদেশের 

সম্মুখভাগে বর্তমান থাকে, উহাদের মধ্যে কুর্পরাস্তরিক 

(01010-610৩17152,0151500-21000 ) নামক একটা 

ব! ছটা গ্রস্থে “কূর্পরপঞ্ষি'র উপরে “অন্তর্বানকা' নায়ী 

সিরার পার্খদেশে দৃষ্ট হয়। কর ও প্রকোষ্ঠের অন্তঃসীমায় 
অবস্থিত কতগুলি উত্তান| রসায়নী উহাতে প্রবেশ করে | 
অংসান্তরিক (7)0160100-196060121 [,71000-515005) 

নামক একটা বা ছটা গ্রন্থ 'অংসচ্ছদা” নায়ী পেশীর 
অস্তঃসীমান্থ সম্মখভাগে দৃঈ হয়। "আংসদেশস্থ কতকগুলি 

উত্তান! রপায়নী উহার মধ্যে লসীকা! লংবহন করে। 

কাজ বীজ (1112 15517007-815005) 

নামে কতগুলি গম্ভীর রসগ্রন্থি এক একটী “কক্ষা দরীতে, 

এবং উচ্ভার সমীপে দৃষ্ট হম্ব। উহার! প্রায় 'কক্ষাধরা+ 
নামী সির! ও ধমনীর অনুক্রমে অবস্থিত এ৭ং 'উরশ্ছদ১ 

পেশী দ্বারা 'আচ্ছাদ্দিত। অক্ষকাস্থর নিয়েও কতকগুলি 

“কক্ষাস্তরীয়' গ্রন্থি পেশীদ্বারা আচ্ছ দিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। 

এই গ্রস্থিগুলিতে বক্ষংস্থলের সন্মুখভাগ ও ভ্যান হইতে 
সমুক্ুত রসায়নীসমূত প্রবিষ্ট হয়। বাহ্, অংল ও বক্ষঃস্থলের 
সম্মুখভাগের যাবতীয় রনায়নী “কক্ষান্তরীয়' রসগ্রস্থিগুলিতে 

প্রবেশ লাভ করে। 'কক্ষান্তরীয়' গ্রস্থিসমূহ হইতে বহির্গত 

রসায়নীগুলি ক্রমশঃ পরম্পর মিলিত হইয়া গ্রীবাযূলের 
এক এক পার্খে ছুই তিনটা করিয়া স্থল রদায়নীতে 
পরিণত হয় এবং পূর্বোক্ত “শিরোগ্রীবীয্' স্থল রসায়নী- 
গুলির সহিত একত্র হুইয়৷ রসকুল্যান্বয়ে প্রবেশ করে। 

কোন কোন দেহে ইহার! পৃথক ভাবেও পূর্বোক্ত সিরা 
সন্ধিতে প্রবেশ করে। 
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অধঃশাখীয় রসগ্রন্থি ও রসায়ন । 
এক একটা 'অধঃশ।খায় উত্তীন ও গন্ভীর-_-এই ছুই 

প্রকার রসগ্রন্তি আছে। (১১১ চিত্র) উহারা 'জানুপৃষ্ঠিক' 

খাতে, “অনুবংক্গণীর' ছিদ্রের চতুদ্দিকে এবং বংক্ষণ দেশে 
অবস্থিত। 

জান্ুপ্পন্িক্ (72010116621 1+51701)10-518005) 

নামক রসগ্রস্থিগুলি আকারে ক্ষুপ্র এবং সংখ্যায় সর্বসমেত 

ছয় সাতটা তন্মধ্যে চাঁ(রিটা ব1 পাঁচটা উত্তীন, হারা “জানু- 

পৃষ্টিক খাঁতে মেদঃপও্ দ্বারা ভারত হইয়! জজ্ঘার পশ্চাদ্- 

1দকের রসাগনীসমূহ হইতে 'লসীকা, সংগ্রহ করে । অবশিষ্ট 

একটা ব| ছুইটা গ্রন্থ জানুসন্ধিকোষের পৃষ্ঠভ।গে গভীরভাবে 

) উরঃপরিসরীর রসগ' 

অবস্থান কবে। যে সকল রসায়নী 'জান্ুসন্ধি'কে বেষ্টন- 

করিয়। থাকে, উহার প্র গ্রস্থিতে প্রবেশ করে। এই 

সকল গ্রন্থি হইতে বহির্গত রসায়নীগুলি প্রায় “গ্বা' 

নারী সিরা ও ধমনীর অনুলরণ করিয়া “গমভীর-বংক্ষণীয়" 

রপগ্রস্থিগুলিতে প্রবেশ করে। 
অন্নুহক্ষণী ত্র (3510-105911021 15100010- 

51115) নামে পাঁচ ছয়টা রসগ্রস্থি 'বংক্ষণে”র নিয়ে উরু- 

মূলের সম্মুখে িনুবংক্ষণীয় ছিদ্ের' চতুদ্দিকে বর্তমান থাকে | 

উহাদের তিন চারিটী উত্তান এবং ছুই তিনটা গম্ভীরভাবে 

অনস্থিত। শিশ্ন, অণ্ডকোষ এবং অধঃশাখ! সম্ভৃত অনেক 

রসায়নী উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। 
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২১২ 

হগক্কলীয্ -(1259$091 15510000-819805 ) 

নামক রসগ্রস্থিগুলি 'বংক্ষণিকা” নায়ী শ্লায়ুরজ্ছুর অন্ুক্রমে 

তির্ধ্যগ্ভাবে অবস্থান করে। ইহাদের কতগুলি উত্তান ও 

কতগুলি গম্ভীর । ইহার! সংখ্যায় দশ হইতে বিশটী পর্য্যস্ত 

দৃষ্ট হয়। গুদ, উপস্থ, বৃষণ, নিতম্ব প্রভৃতি স্থানের ও 

অধঃশাখার অনেক রসায়নী উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। 

উদরের নিয়ার্ধ পরিসরের রসায়নী গুলিও এই সকল গ্রস্থিতে 

প্রবিষ্ট হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে চরণক্ষতার্দ হইতে 

উদ্ভুত বীসর্পবিষ এবং শিশ্রক্ষত!ধি হইতে উদ্ভুত ফিরল্গ বিষ 
ও অন্ুবংক্ষণীয় প্রভৃতি প্রথমে “বংক্ষণীক্' গ্রন্থিমালায় 

প্রসর্পিত হয়। 
কোন কোন দেছে গৃত্রসীদ্বারেও একটা রসগ্রন্থি দৃষ্ট 

তয়। কিন্তু উহার কোন স্থিরতা নাহ। 

আয্ু্ষে সংহিতা 5 / 

'বংক্ষণীয়' গ্রস্থিপমূহ হুইতে বহির্গত রস নাগুলি বংক্ষণ- 
দরী' পথে “ওববী+ নামী সির। ও ধমনীর অনুসরণ করিঝ! 
'উদরগুহা*তে “বাহ্ অধিশ্রোণিক' নামক রসগ্রস্থিসম হে 
প্রবেশ করে। উহাদের বিষয় পরে বল! হইতেছে । 

ওদধ্য রসগ্রন্থি ও রসীয়নীসমূহ। 
দে আত (41090910109.1 1+5101)5-819009) নামক 

রসগ্রস্থিসমূহ প্রায় অসংখ্য ও ছইভাগে বিভক্ত । উহাদের 
অনেকগুলি “পরিসরীয়। (72201665] 145 071017-7519005) 

এবং অনেকগুল “আশায়ক' (ড150019,1) | পরিসরীয়গুলি 

“আশগ্িক'গুঁল 

যাবতীয় *ওদধ্যঃ 

বাহ ও আভ্যন্তর ভেদে তুই প্রকার । 

কেবল মাত্র আত্যন্তর হইয়া থাকে। 

(১১২ চিত্র) 

অধিখ্রোণিক রসগ্রন্থিসমূহ 
মহাধমনী ও তৎসম্মুথস্থ রসগ্রস্থি 

অধর! মহাসিরা 

৮ 

উস স্থ 

২।২--অধর অধিশ্রোণিক নামক রসগ্রন্থিসমূহ | 
৩৩-_তধিশ্রোণিক! সাধারনী ধমনী। ৪--বস্তিসন্ভৃত রসায়নী মালা । 



রসায়নী পরিচয় 

রসগ্র্থি “মহাধমনী' ও উহার কথ্ুগুশাখাগুলিকে বিশেষভাবে 

অনুসরণ করিয়। থাকে । কতকগুলি রসগ্রস্থি মন্তান্ত শাখা. 

প্রশাখাকেও অনুদরণ করে। 'পরিসরীয়" গ্রন্থিগুলি যে যে 

শাখাধমনীর অনুসরণ করে, সেই সকল ধমনীর নামানুলারেই 
উহাদের নামকরণ হইয়া থাকে । “আশগঘ্িক' গ্রস্থিগুলি 

দ্ব স্ব আশয়ের নামানুসারে পরিচিত হয়। এই সকল 

রসগ্রন্থির মধো যে গুলি প্রপান, কেবল সেই গুলির বিষয়ই 

বিশেষভাবে বণিত হইবে, যেহেতু কতগুলি ওঁদর্মযরোগের 

সম্প্রাপ্তি পরিজ্ঞানের জন্ত উহাদের জ্ঞান আবশ্ক বাহ 

*পরিসরীয়* রসগ্রস্থির মধ্যে বর্ণনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 

আভ্যন্তর রসগ্রন্থির মধ্যে “উত্তর অধিশ্রোণিক» “অধর 

অধিশ্রোণিক*ঠ এবং “অন্ুকটিক' এই তিনটা প্রধান, 

উহাদের বিষয় যথাক্রমে বলা হইতেছে । (,১২ চিত্র ) 
(১) উভ্ভল্প অধিশ্বোশিক (0006 

[1510 15100001005) নামক আট দশটী স্থল 

রসগ্রন্থি জবনোদের 'মঠাধমনী” ও “অধরা মহাপিরার' 

অন্ুক্রমে অবস্থিত । অধঃশাখ|, বংক্ষণ এবং উদরের পরিসর 

ভাগের রপাঘনীগুি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। উপস্থের 

মূলদেশ, বস্তি, যোনি ও গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন কঠগুলি 

রসায়নীও এ নকল রসগ্রান্থতে লসীক' সংবহন করে। 

(২) অধ অআধিত্োণিক্ (01006 
1১০]10 14910010-219045 ) নামক রসগ্রস্থগুলি সংখ্যায় 

অনেক, উহা! বান্তগুহার মধ্যে অবস্থান করে। বন্তিগুহার 

পরিনর, গুদ, বস্তি ও মুপাধার প্রভূত স্থান হইতে উত্থিত 

রসায়নীগুলি প্রধানতঃ এই গ্রন্থিগুপিতে প্রবেশ করে। 

অন্যুক্টিক (14011012115 00100-612945 ) 

নামক অসংখ্য প্রায় রপগ্রন্থি “কটিবংশে'র সম্মুখে 'মহাধমনী”র 

চতুর্দিকে দৃষ্ট হয়। পুর্ধোক্ত রসপ্রন্থি হহতে বাহিগ্গত 
রণায়নীগুলি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল 
রসগ্রন্থি হইতে যে সকল রসান্ননী বহির্গত হয়, উহারা 
রসপ্রপা'য় প্রবেশ করে। 
আশিক আসগ্রন্তি স্ম,হ ( ড15০2121 

145 3910-212505 )  “মহাধমনী'র গত্রিধারা,। নান্রী 

অক্গশা খা, “উত্তবান্ত্রকী' ধমনী এবং “অধরাস্ত্রিকীঃ ধমনীর 

অনুসরণ করিয়া! থাকে | ত্রিধারার তিনটা প্রধান শাখার 

৭১৩ 

নামানুসারেই এ সকল গ্রন্থি যথাক্রমে “অভিযাকৃত' “অভ্যা- 
মাশয়িক' ও এঅভিগ্লীহিক' নামে পরিচিত। যে সকল 

রসগ্রন্থি “আবন্ত্রিকী” ধমনীদ্বয়ের অনুসরণ করে, উহারা 

'অগ্ত্রসূল বন্ধনীর অভ্যান্তরে অবস্থিত এবং “উত্তর অন্ত্রমূলিক 

ও “অধর অন্ত্রনূলিক' নামে প্রসিদ্ধ । 
অঅভ্ভিআক্কত (100200 15517000-515509) 

নামক অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসগ্রন্থি গ্রহণীর নিয়ভাগে ও 

যরুতের মূলদেশে অবস্থান করিয়া সাধারণতঃ যারুত রসায়নী- 

গুলির বস সংগ্রহ করে। 

ত্বভ্ভ্াযাঙ্মাস্পন্তিক্  (095051০ 

হ197705) নামে রগগ্রন্থিগুলি সংখ্যায় অনেক। উহার! 

আমাশয়ের উপর ও নিয়দেশে অবস্থান করে এবং আমাশয় 

সম্ভৃত রসায়নীসমূহ হইতে লসীকা সংগ্রহ করে। 
অতভ্ভিপ্লীহিব্ভ (910101010 1:5101077-212709) 

নামক রসপ্রস্থিগুলি মগ্য।শর়ে উর্ধধারার অনুক্রমে শ্লীহমূল 

পর্য্যন্ত বিস্বৃত। শ্রীহা! ও অগ্র্যাশয় হইতে উখিত রসায়নীগুলি 

প্র সকল-গ্রন্থিতে প্রবিষ্ট থাকে । 
অসক্স্র্ম,তি্কি (0০501061710 [45 10017-212,0- 

05) নামক রসগ্রন্থিগুলি সংখ্যায় প্র।য় দেড় শত। যে সকল 

'রসায়নী পয়স্থিনী' অন্ত্রসমৃ হ্টতে সেই রস আকর্ষণ করে, 

তাগার! এই সকল রসগ্রন্থির মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহাদের 

মধ্য হইতে বহির্গত হই! রস প্রপায় প্রবি হয় (চিত্র ১৯৮)। 

শরণ রাখা উচিত ঘে-+ওদর্য্য ক্ষয়রোগে এই সকল রসগ্রন্থিতে 

বিশেষভাবে বেদনা, শোথ, এবং কাঠিস্ত উৎপন্ন হয়। 

আগ্ত্রিক জরাদিতেও অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। 

বাহা পরিসরীয় গদর্যয রসায়নীর মধ্যে ষে গুলি নাভির 

সমূহে নিয়ে থাকে পেগুপি 'বংজ'ীয়' গ্রন্থিসমূহে এবং নাভির 

উদ্দাভাগস্থ রসাঙ্নীগুলি বক্ষঃস্থলের অস্তঃপরিসরীয় গ্রন্থিসমূহে 

প্রবেশ করে। কটিপৃষ্টস্থ রসায়নীগুলি পেশী সমূহ ভেদ 

করিয়। উদরের মধ্যস্থিত "অন্ুকটি ক* রসগ্রস্থি সমূহে প্রবিষ্ট 
হয়। আভ্যন্তর পরিসরের রসায়নীগুলি যথাসম্তব “অধি- 

শোণিক? প্রস্থতি' অস্তঃপরিসরীয় রস. গ্রন্থিসমূছে প্রবেশ 

করে। যাবতীয় “মাশয়িকা" রপায়নী সমূহ আশয়গুলিকে 
পরিবেষ্টন করিয়! যথাসম্ভব পূর্বেস্ত 'আশঘ়িক' নামক 

গ্রন্থিগুলিতে প্রবেশ লাভ করে। 

[45127010- 



২১৪ 

উরস্ত রসগ্রন্থি ও রসায়নীমমূহ। 
ইভাবাও 'পরিসরীষ ও "মাশাযক ভেদে ছুই গ্রাকাব। 

পগিসণীয়গুলি মবা। বাহা ও 'আভাস্তর ভেদে হই পকার। 

কেবল মাত্র আন্যন্তরত হইয়া থাকে । 

কশগুলি বাহ্ গরিসরাণ রসগ্রস্থি বক্ষঃস্থলের সম্মখভাগে 

তপস্কন করে। “কক্ষান্তরীয়। এবং 'আঙগ্গকাধবীয়' রসগন্থিগুলি 

বক্ষঃস্থল ও বাহুর সন্ধিগ্থলে দুষ্ট হয, উচ্গাদের বিষ পুঝোই 

বর্ণিত হইয়াছে । বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে যে সকল বাহ্ 

রসায়নী অবস্থান করে, উহাদের অধিকাণশ এব* কতগুলি 

অভান্তরস্থ রসায়নী এই সকল রসগ্রন্থিতে প্রবিষ্ট হয়। 

দ্লীদেহে স্তনপরিসরস্থ কিঞ্চিৎ স্থল রসারনীগুলিও এ সকল 

রসগ্রন্থিতে প্রবেশ করে। বক্ষঃস্থলের আভ্যন্তর পরিসরের 

রসায়নীসমূহ আভ্যত্তর রসগ্রন্থি গুলিতে প্রবেশ লাভ করে। 

“আাশঘিক' গুল 

বক্ষঃস্থলের আভ্যন্তর-পরিসরীয় রসগ্রপ্তগুলি তিন- 

প্রকার। 

(ক) উউন্লঃষফলক্কক্পীশ্্গ বা উপপশু কা ন্তরাঁলীয় 

(১6০1005] 0111700001 ১1000170655 15001) 

21701)01৯ )-_-এই রমগস্থিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । উহারা 

উরঃকলকের উভর পার্খে অবস্থিত ও অন্তঃস্তনকা নাস্ী 

ধমনী। অন্ুক্রমে এক এক পার্খে পাচ ছষটা ইহার! 

উপপণ্কার 'মন্তরালে অবস্থান করে। স্তনদ্বয় হতে 

সমুখিত কতগুলি রপায়নী, নভির উর্ধভাগে স্থিত উদর 

পরিসরের রসায়নীসমূহ এবং বক্ষঃস্থলের গম্ভীর রসায়শীগুপি 
উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। নস্তর উক্ত রসগ্রন্থি হইতে 

বৃহিগ্ত রসায়নীগুলি ক্রমশঃ পরম্পর মিশিত হইয়া ছুইটা 

অপেক্ষাকৃত সুপ রসায়নীতে পরিণত হন এবং শেষে 

“রসকুল্যা'ঘয়ে প্রবেশ লাভ করে। 

() প্পম্টিলহস্পক্পীশ্্গ বা পশুকান্তরালীয় 

(1061095৮1 [4৮071)177217 005 ) নামক রসগ্রন্থিসমূহ 

পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্থ্বে পশুকাদমূহের তন্তরালে দৃষ্ট হয়। 
এক এক পার্খে উহাদের সংখা! দশটা অথনং বারটা। 
পৃষ্ঠদেশহ রসায়নী গুলি পৃষ্ঠভাগের পেশীজাল ভেদ করিয়। 

এ সকল রসগ্র তে প্রবেশ করে এবং গ্রস্থি হইতে 

ষথা-_- 

আধুর্বেদ সংহিত। 

বহির্ণত কয়েকটী অপেক্ষারু৩ সুল রলায়নীতে পরিণত হয় । 

হারা শেষে 'বসপ্রপা বা রিসকুল্যা' ছয়ে প্রবেশ করে। 

(গ) মভাপ্রীক্জীল্লো ভক্ত ()141)101702100016 

[,101101-51:0705) নামক রসগ্রস্থিগুলি 'মহাঁগ্রাচীরা 

নাঞা পেশীর সপ্ুখে, পশ্চাতে এবং উভয়পার্থে অবস্থিত। 
উন্ত পেশা হইতে এবং যকৃতের পৃষ্ঠভীগ হইতে উথিত 

কতগুলি রসারনী উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই সকল 

এপ্ডি হইত ঝৃহর্গ ত রসারনীগুলি পূর্বক গদর্ধা গ্রস্থিসমূহে 

যথাসস্তব প্রবেশ লাভ করে। 

'উরোগুহা'র আশরিক রসগ্রন্থিগুলি 

যা__মশ্রিমফুস্ফুলান্তরীয়। পশ্চিমফুস্ফুলান্তরীয় 

'অধিক্লে।মক । 
অগ্রিনমলু-স্কুসাভ্ভবীস্ত ( £10661301 0৫৩- 

01125611101 145 001)17-51570৯ ) রসগ্রন্থি সমূহ ফুস্ফুপ- 

দরের অন্তরালে “তোরণী মহাধমনী”র উপরিভাগে কাঁও্সিরা 

ও ক1গুধমনীর নিকটে অবস্থ।ন করে। বাগগ্রৈবেষক গ্রন্থি 

এবং হৃংকোষ হইতে সমুখিত কতকগুণি রসায়ণী উহাদের 

মধ্যে প্রবেশ করে। উহ।দের মধ্য হইতে বহির্গত রসায়নী- 

গুলি “ধিকোমক” ন।মক রণগ্রন্থিলনূহে প্রবেশ করে। 

লশ্চিমবুস্সুক্নানুবীস্ (1১০৯০::01 [১০- 

(11155611051 [55 101010-21595) নামক রসগ্রন্থিগুলি হৃৎ- 

কোষের পশ্চাতে "অবরোহিণী” মহাঁধমনী এবং অন্্নলিকার 

চতুদ্দিকে অবস্থান করে। হৃংকোষ এবং অন্ননলিকা হইতে 
উথত কতকগুলি রসাযনী এ সকল রসগ্ছিতে লসীকা 

সংবহন করে। রসগন্ছি হইতে বহির্গত রসায়নী গুলি প্রায় 

দীর্ঘ উক্ত রসকুপ্যাতে প্রবেশ করে। 

অনিক্োন্মকি (/]:1-001)609-1):01501)12] 

145117]1)1-51010195 0) রসগ্রন্থিগুলি সংখ্যায় অনেক এবং 

নানাবিধ আকার বিশিষ্ট (১১৩ চিত্র)। উহার ক্লোম- 

নলিকার উভয়পা্্, এব উহার কাওদম ও শাখা প্রশাখা 

সমুহ চ1কিদিকে শ্রেণীবদ্ধভাঁবে অবস্থিত | উহাদের মধ্যে 

যেগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সে এলি ক্ষুদ্রক্ষু্র “ক্লোম- 

কাঙ্ডকার সঙ্গে ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবিষ্ট হযঃ়। যাবতীয় 

“অধিক্লোমক+ রসগ্রন্থি “ক্রোম, ফুস্ফুন ও হৃদয় হইতে 

সমুডূত রসাস্বনীগুলির লসীকা সংশোধিত করিয়া থাকে। 

তিন প্রকার 

এবং 



রসায়নী পরিচয় ২১৫ 

এই সকল গ্রন্থি হইতে বহির্গত রসায়নীলনৃহ ক্রবণঃ ছটা বাসিগণের দেহে এই দকল 'অধিক্লোমিক' গ্রন্থি কৃষণাভ ও 

সুল রসারনীতে পরণত হ। এবং উদ্ীদক গন করিগা ঈষৎ কঠিন হয়। কিন্তু ইহার! রাজধক্্লাদিতে বিশেষভাবে 

গলমূণের উভয়পার্থ্ে ছুইটা রসকুল্যাতে প্রবিষ্ট হয়। ফুলিয়া উঠে এবং ক্লৌমকাপ্তিকাগুলিকে চাপিয়া ধরার শুক 

কোন কোন দেহে “গলমূলিক' সিরাছয়ে পৃথগভাবেও কাস ও শ্বাসকষ্ট উৎপন্ন বরে। 

প্রবেশ করে। উরস্তা রসায়নীগুলি সমস্ত উরঃপরিসরে আশগ্লিক ধমনী ও 

এই স্থানে স্মরণ রাঁখ। উচিত ধে__অতিরিক্ত ধুলি ওধূম আোতঃসমৃহ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। রূদগ্রস্থি বর্ণনাতে 

শ্বীস বাষু দ্বার! শরীরে গ্রবেশ করায় €লোকসন্কুল জনপদ উহাদের প্রবেশ ও নির্গমের বিষয় বলা হইয়!ছে। 

( ১১৩ চিত্র) 

অধিক্লোমক রমগ্রন্থিসমূহ 

রে।মনলিক। 
১ 

1/ ২১১৮৮ 
£1 ২১, ২ পি ৪ ৯ 

খত ৯ র্ 

ও | 

নে ৮ 

৯) 2০০, 

” এর -. * হা. 

ক্লোমকা্ডিক। 

১১।১--ক্লোমনলিকার উভয়পার্ে অবস্থিত রসগ্রন্থি সমূহ । ২।২--ক্লোমের চতুঃপার্খস্থ রসগ্রস্থি সমূহ.। 

এ৩--ক্লোমকাত্ডিক! ও চতুংপাহ্বস্থিত গ্রন্থিসমূহ। ৪_ফুস্ফুলাত্যস্তরস্থ রসগ্রস্থিসমূহ। ৫1৫--ফুস্ফুলাভিগ! ধমনী 

ল্রীস্ত্রনী গু অম্পুর্ণ। 





্াযুর্দেদস্মংহিত।
 

নি রিটা ক
রত 

০৮ পা শিক পি টি পিতা 

সপ্তদশ অধ্যায়। 
এস ভন 

আশয়-খণ্ড 

রস-রক্তাদি অধিকাংশ ধাতৃ, অন্ন ও মল-মুত্রাদির 

আধার বা আশ্ররস্থান বলিয়। মমুর্বেদে প্রধান প্রধান 

শারীর-যন্ত্র সমূহকে "আসন নামে অভিহিত করা হয । 

আশয় দ্বিবিধ__জ্লগভ্ড ও ত্নঙ্গর্ভ | যে সকল যন্থ 

বৃহুৎ কোষাকার, কিম্বা! বহু ক্ষুদ্র কোষে পবিপূর্ণ, সেগুলিকে 

সগর্ভ এবং যাহাদের মধ্যে গর্ভ বা অবকাশ অল্প বা নাই, 
সেগুলিকে শগর্ভ বলে।- "পক্ষান্তরে, 'মাশয়গুলিকে 

মহাগর্ভ, ক্ষুদ্রগর্ভ বা অগর্ভ--এইরূপ তিন প্রকারেও 

বিভক্ত কর! যাইতে পাঁরে । তন্মধ্যে আমাশর, পক্কাশয়, 
মুত্রাশয়, গর্ভাশয় প্রভৃতি মহাগর্ড। বুক, মন্তিক্ষ প্রভৃতি 

কুদ্রগর্ভ | ফুন্ফুস্ঘয়ে কোটি কোটি ক্ষুদ্র বাযুকোষ 

থাকিলেও, বৃহৎ গর্ভ বা অবকাশ না থাকায় ইহাও ক্ষুদ্রগর্ড। 

যক্কৎ গ্রীহা প্রভৃতিতে গর্ভ বা অবকাশ প্রায় নাই সেজন্য 

সেগুলি অগর্ভ । অগর্ভ আশয়গুলি প্রায়ই গ্রন্থির স্তায় 
সংঘাতযুক্ত (9017৭ ) কিন্তু ইহাদের মধ্যেও প্রচুর সুক্ষ 

শ্ঙ্ম শ্োতঃ আছে । 

এই সকল আঁশয়ের মধ্যে যেগুলি মহাগর্ভ, তাহাদের 

ধারণীর বস্ত অনুসারে নামকরণ হয়। যেমন আম ( অর্থাৎ 

অপর) অন্ন ধারণ করে বলিম্না আমাশয়, পর (অর্থাৎ 

জীর্ণপ্রায়) অন্ন ধারণ করে বলিয়া পক্কাশয়, মুত্র ধারণ করে 

বলিয়। মুত্রাশয়__ ইত্যাদি | 
আশয়গুলির নির্মাণ দ্বিবিধ-_স্বতন্ত্রপেশীপ্রধান এবং 

বিশিষ্টবস্তপ্রধান। মহাগর্ড আশয়গুলিতে স্বতন্ত্র পেশী-তস্তরই 

বাহুল্য থাকে বলিয়া সেগুলি স্বতন্ব-পেশীপ্রধান। অপর 

'আশয়গুলিতে বিশিষ্ট বস্কর বাহুল্য থাকে বলিয়! সেগুলি 

বিশিষ্ট-বস্ত-প্রধান,যেমন যকত, শ্রীহচ়। বুক্ধ প্রভ়ৃতি। 
মকল আশরই ভিতরে ও বাহিরে 'সিরা, ধমনী ও জালক 

সমূহ দ্বার। 'অভিব্যাপ্ত | 
সকল আশয়েরই বহিরাবরণ স্কুল কল! বা ঝিলী দ্বার! 

নিশ্মিত। অন্তবাবরণ ( সগর্ভ আঁশয় হইলে) সুল্মু কলাময় 

কিন্তু মহাগর্ভ আশয়গুলির আভ্যন্তর আববণ কিঞ্চিৎ স্থল 

শ্লৈম্মিক ঝিলী নিশ্মিত, উক্ত শ্ৈষ্মিক বিল্লী হইতে সর্বদ1 

জলের ন্যার তরল রস নিংস্কত হইতে থাঁকে । এই জলীয় রস 

আমুর্ষেদে স্থলভেদে “ক্লেদক শ্ররেম্৷া”, তির্পক শ্রেম্সা” প্রভৃতি 

নামে অভিহিত হয়। 

গ্রাত্যেক মাঁশর়েব নির্খীণবৈচিত্র্য পৃথক্ ভাবে অভিহিত 
হইবে । আশরপ্রসঙ্গেই তৎসংশ্লিষ্ট লালাগ্রস্থি ও দ্ত- 

জিহ্বাদি সানগুলিও বধিত হইবে | 

কার্যাবিভাগ ভেদে আশয়সমূহকে ছয়টা পৃথক্ তস্ত্ে 

বা যন্ত্রপুঞ্জে (১১৯০7)-এ ) বিভক্ত কর! হয় যথা 

১।* অনহজ্্তাচেস্টীম্মতন্ন ভক্ত । 
২। জ্পরতুন্তকনহ্রহম্ম ভক্্র । 

৩। শ্প্রস্ন্ন তত । 

৪| ব্নক্রস্চিন্ন ভিন্জ্র। 

৫। হ্মওজন্মেন শতক । ৪ 

৬1 প্রজন্নন্ন ভতক্জ ৷ ূ 

1১৫৪১ 04০ অগজ 



১৮ 

এই সমস্ত যন্ত্রতন্ত্র শরীরস্থ তিনটা গুহায় অবস্থান করে। 

ইহাদের অন্ুবন্ধ পিবা-ধমনী-নাডী প্রন্ততি উক্ত গুহাখুলির 
বাহিরেও অবস্থিত | 

শিরোগুহাতে সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ ষঞ্ধাদি, ৬রোগুহাতে 

রঙ্ত'সংবহৃণ ও শসন- উদবগুহাতে অনপচন,। 

মুতরণশন ও আ্লীলোকেণ ডা অবক্ান কনে। 

প্রাচীন মতে ডদরগুহা ও ডরোগুহাম অবস্থিত যশ্গাদিকে 

ন্বোোন্জ বলা হয়। 

“্কানান্তামাপ্রিপক্ধানাং মূত্রন্ত কাধবন্ত চ। 

৫গুঁক: ফুস্ধৌ চ কোন ইত্যাতিপ্বীয়তে ॥৮ (শু) 

এই সকল খঙ্জের ক্রিণা বায়ু, পিত্ত ও শ্ররেম্ম। দ্বার। 

[দে এখং 

যা] 

পরিচালিত হয়। এই বাঘ, র্ ও রেক্স এক্লতিস্ত 

থাকিলে, সমস্ত শাবীরপ্রি1 যথাযথ সম্পন্ন হখ | কিন্তু বিকৃত 

হইণে উহাদের উচ্ছঙ্খণতার জ্গ্ত শরীরে নান।রূপ ধোগ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে_ইহাত আয়ুর্বেদের প্রধান সিদ্ধান্তু | 

এই বাষু পিত্ত ও শ্রেম্সার মণ্যে বাযুই সকল যন্থেব প্রধান 

কণধার | পিত্ত ও শ্রেম্সা বায়ুর অনুগত হইয়া প্রসাদ ও মপ 

রূপে স্ব স্ব কাধ্য করিতে সমর্থ হয়। ইহার! সব্ব শর'বে 

সঞ্চরণ করিলেও, ভিন্ন ভিন আশরে ও বিভিন্ন ধাতৃতে 
ইহাদের এক একটার এভাব অধিক দেখ। যা । যথা 

সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টারতন শম্ত্রে বায়ুর, অন্পপচন তন্থে পিত্তের 

এবং শ্বসন তঙ্তরে শষ্মার কায্য অধিক পরিস্দুট। 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 
্বননযন্ত্রবণনীয় । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উরোগুহাতে ফুদ্ফুসদ্ধয়, 
শ্বসনলিকা, অন্ননালী ও হৃ্য়--এই কষেকটী যন্ত্র অবস্থিত | 
তন্মধ্যে স্বরযন্ত্র শ্বাসনলিকা ও তৎসংঘুক্ত ফুস্ফুযঘয় 
শ্জন্মতিজ্ত্র নামে অভিহিত হইর। থাকে । 

অরনালী উরোগুহার ভিতর দিয়। যাইলেও উহা! 'অন্ন- 
পচন যগ্রের অন্তভুক্ত বলিয়।, উহার বিবরণ উদরগুহার 

অন্ূপচন তন্ত্র বর্ন কালে বিশদভাবে বণিত হইবে। 
হৃদয়ের বিষয় পূর্বেই বণিত হইয়াছে। 

আমুর্ববেদ-সংহিত|। 

উরোগুহা উরঃস্থলের পণ্ড কা-সম্পুট মধ্যে বর্তমান | উহা! 
নিম্নে মহাপ্রাচীরের কৃম্বপৃষ্ঠাকার উর্ধতল দ্বারা সীমাবদ্ধ, 
এবং ভ্বই পার্খে ধন্থকের স্যাট বক্র পশু কা নামক অস্থিসমূহ 

দারা, সম্মুখের দিকে উপপশ্ু ক! সংঘক্ঞ' উরঃফলক নামক 

অস্থির দ্বারা এবং পশ্চাদ্দিকে পৃষ্টবংশের সন্মুখভাগ ও 

ৃষ্ঠকশেরুকাগুলির পিওভাগ দ্াব। পরিবেষ্টিত। পশু কা! ও 
উপপশ্তকাগুপির মধ্যে পশুকাস্তরিকা (1171610০510175 

1111017011৯) নামক পেশা-সমৃহ আছে । উরঃফপকের 

পশ্চাতে ও উভয় পারে উবদ্ষিকোণিকা পেশী বন্তমান। 
'আবও কতকগুলি পেথ উরঃফলকে এবং পশুকা ও 

উপপশুকা সমূহে সংলগ্ধ আছে ( পেশাখণ্ড দেখ ) উহার! 

শ্বাসকার্যোর সহাধত| করিমা থাকে । উরোগুহার মভান্তর 
ফুম্ফুমপরা বা উরন্তা কল! দ্বাব! বেষ্টিত । 

ভবোগুহার আকৃতি ক্ষীতেদর কলপীর স্তা নীচের 

দিকে স্ফীত ও উপবের দিকে সঙ্কুচিহ। বিশেবহঃ ইভা 
দুই পার্থে আরও অধিক আয়তনবিশিষ্ট । ইনার হলদেশ-_ 
সম্মুখ ও মধ্যভাগে অগভীর, পশ্চাৎ ও পার্খবদেশে গভীর । 
শ্বাস-বাযু গ্রহণ ও ত্যাগ কালে ফুস্ফুম যথাক্রমে বারুপূর্ণ 

ও বায়ুশন্য হয বলিষ1 উরোগুহা শিয়ত প্রপারিত ও 

সষ্কচিত হইয়। থাকে । 

শরবত 

( ১১৪।১১৫ চিত্র দেখ ) 

স্ববযস্্ শ্বাসনলীর শিখরদেশে ও গলদেশের পুরোভাগে 

শ্বাসবাযুর প্রবেশদ্বার রূপে অবস্থিত ও তরুণাস্থিনিশ্মিত 

সম্পুট | ইহা পেশী ও ্বাযু সমূহ দ্বারা বেষ্টিত, উভয় দিকে 

( নিয়ে ও উদ্ধে ) ছিদ্রসংযুক্ত ও অনেকটা মুকুটাকার। ইহা 
কণ্ঠিকাস্থির মূলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়| গ্রীবার সম্মুখভাগে 
অবটু নামক উন্নত প্রদেশের অধঃসীমা পর্য্স্ত বিস্তৃত। উপরের 

দিকে কণ্ঠিকাস্থির এবং নীচের দিকে শ্বাসনলীর সহিত 

ইহা সংযুক্ত থাকে । যে করটী তরুণাস্থি বারা ইহ! নির্মিত 
হর, তন্মধো তিনটা তরুণাস্থি বৃহৎ ও একক; অপর ছুইটা 



আশয়-পরিচয় 

দুত্র ও যুগ্ম। যথা :-_-অবটুক (17515010 ০710125৩), 

ক্লকাটক (110010 ০2161101256 0 অধিজিহ্বিকা 

(13191819569 )--এই তিনটা তরুণাস্থি বৃহৎ ও একক । 

ঘাটিকা (/১:/০291৫ 02500114205), কোণিকা (0৮761 

৪ কণিকা (0১০71080006 050৮1- 

188৩9 )--এই তিনটা তরুণাস্থি ক্ষুদ্র ও যুগ্ম । 

তনধ্যে অনবটুক্চ (71)910910 05016110৩ৎ) নামক 

তরুণাস্থিটী স্থবৃহত, আয়ত ও দ্বিপক্ষবিশিষ্ট, ইহ! স্বরযন্ত্রের 
সম্মখভাগে অর্ধসম্প্টরূপে অবস্থিত (১১৭ চিত্র)। এই তকণ।- 

স্থির উচ্চত! যৌবনাবস্থাঁয়, বিশেষত: পুরুষদিগের যৌবনকালে, 

গলদেশেব সম্বখে দৃষ্ট হয়। ইহার পক্ষদ্ব় মধারেখার দ্ুইদিক 

হইতে আরস্ত করিয়! পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত ও 'মবটুপটিক! নামক 

স্নাযুবজ্জু দ্বার পশ্চাতে সংযুক্ত । এই তরুণাস্থিটাৰ উপরে ও 

নীচে দুইটা করিয়া শুঙ্গ 'মাছে। উদ্ধশূঙ্গদ্ধর কষ্ঠিকাবটুকা 

নামক স্নাযুধজ্জ দ্বারা কাকাস্থির উভয় পার্খে সম্ঘদ্ধ। অরপূ€- 

শূঙ্দ্ধয় ককাটক নামক তরুণাস্থির পার্থ সংযুক্ত । পক্ষদ্বরেব 

উদ্ধধারার মধ্যভাগে একটি ত্রিকোণ খাঁত মাছে, এই খাতে 

'অধিজিহ্বিকার মূলভাগ সংযুক্ত থাকে । পক্ষের ভদ্বধার৷ ও 

কণ্ঠিকাস্থির সংযোগের মধ্যে কণ্ঠিকাবটুকা নায়ী স্লকলাময়ী 

শীযুপটিকা অবস্থান করে । এইরূপই শধোধারা ও কৃকাটিকা 

জ্ঞক তরুণাস্থির সংবোগের মধ্যে 'অবট্র-ক্ককাটিক। নায়ী 

ন্নাযুপট্িক। অবস্থিত | 

প্রত্যেক পক্ষের বাহিরের পৃষ্ঠে তিনটা করিয়! পেশী সংলগ্ন 

যথা-_-উরে।ইবটুকা ( 3৮570)10)-00576010)) অবটুকণ্ঠিকা 

(11৮10 1550101)) কগসংকোচনী অধর! (0)110-0001 

গ্রাত্যেক পক্ষের ভিতরের দিকে 

পাঁচটা ক্ষুদ্র অবয়ব সংলগ্ন আছে যথা_পক্ষদ্বরের মধাভ।গে 

সনাুবন্ধনীযুক্ত 'অধিজিহিবকা। (151)11519115 ) ; তাহার উভয় 

দিকে দুইটা মুখ্য ও দুইটা গৌণ স্বরতন্ত্রী। 
এক এক দিকে যে তিনটা করিয়া পেশী বর্তমান 

আছে, তাহাদের নাম--অবটুঘাটিকা, অবটু-গোজিহ্বিকা, 
অনুতন্ত্রকা | 

ক্ুক্চাউন্ (00910. 0611255) নামক 

তরণাস্থিটা অঙ্গুরীয়কের গায় আকৃতি বিশিষ্ট ও স্বরযন্ত্ে 

(01172 010110505 ) ও 

1১1101৮1101 10006019) 1 

১৭ 

নিযাবয়বরূপে অবস্থিত (১১৪ চিত্র)। ইহার সম্মুখ বৃত্বার্দ- 
ভাগ পাতলা ও সুক্ষ, পশ্চাতের বৃত্বীর্ধভাগ সুল ও বিস্তৃত । 

সম্মুথভাগের উদ্ধদিকে অবটুর নিষ্নভাগ এবং নিম্নদিকে 
স্বাসনলীর উদ্ধপারা ্নায়ুপটিকা ঘ্বরা সংলগ্ন হইয়। থাকে । 

ইহার পশ্চিমার্দের বিস্তৃতিপরিমাণ দেড় অঙ্কুল, ইহার 
পশ্চাতে মধারেখায় 'অন্ননলিকার সম্মুখভাগ সম্বদ্ধ হইয়া থাকে । 

এই মধারেখার ছুইপার্ের দুইটা স্থালক হইতে 'কৃকাটঘাটিকা 

পশ্চিমা» নামক পেশ্রদ্ধয়ের উদ্ভব হইয়া! থাকে । উক্ত পেশী 

দ্রইটা ছুই দিকে অবস্থিত । ইহার উদ্ধধারায় ঘাটিক! নামক 

দুইটা তরুণাস্থি এবং 'অধোধারাষ শ্বাসনলীর শিখব কলাময় 

দৃঢ় স্নায়ু দ্বারা সন্বদ্ধ | 

হাঁটি (5 60100)01 007012ত5) ধারক! 

ন।মক তরুণাস্থিদ্বয় (১১৫ চিত্র) ভ্রিকোণপ্রীয় কৃকাটক ন।মক 

তরুণাস্থির পশ্চিমাদ্ধের উদ্ধধারায় সংলগ্ন । ইহাদের ঢুডা দুইটা 
শঙ্কুশেব ন্তায়। এক একটা মন্ুশের পশ্চাদ্ভাগে খুখ্যস্বরতন্্ী 

ও গৌণ স্বরতন্নী সংলগ্ন আছে । উভয়ের সংবাহনী ( উভয় 

দিক হইতে মধ্যরেখায় 'মাঁকর্ষণী ) পেশী একটা, উহ! ছুহটা 

তরুণাস্থির 'অন্তপ্রেদেশে পশ্চাদ্ দিকে অর্গলবৎ অবস্থিত-- 

উষ্চার নাম প্ঘাটাস্তরীয়॥ । ইহারই পশ্চাতে আর একটা 
ংবুহন্ী পেণী আাছে, উহার নাম 'স্বস্তিক-ঘাটাস্তরীরা? | 

এতত্তিন্, এক একটী ঘটিকার পৃষ্ঠতলে পশ্চিমা ও 

পাশ্খগ। ভেদে দুই দুইটা কিকাটথাটিকা» নাকী পেনী আছে । 

ব্গোণিকা। ও কণিকা 
00911100117 001701165) নামক তরুণান্তি এক এক 

দিকে ছুইটী অর্থাৎ উভয়দিকে সর্কসমেত চারিটা (১১৫ চিত্র), 

ইহাবা ঘাটিকা নামক তরুণাস্থির ঢুড়াদয়ে সংবোজনী দারুবন্ধনী 
দ্বাব। সংণপ্ন! এহপূপে ইহাদের দুটতা সম্পন হর । কোণিকা 

ছুইটী পার্থ অবস্থিত বর্ত,লা গ্র ও ঈষদ্ বক্রাকৃতি | কণিকাদ্বয় 

ক্ষুদ পুষ্পমুকুলের গ্তায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং মধারেখার ছুই 
দিকে অবস্থিত। এই তরুণাস্থি চতুষ্টম সংযুক্ত 'অদ্ধচন্ত্রাকার 

শ্নাযুবঙ্ধনী অপিজিহ্বিকার ছই পার্খে সংলগ্ন হইয়াছে । 

এই সকল তরুণাস্থি দ্বার! নির্মিত স্বরযগ্ত্রের অভ্যন্তর 

প্রদেশকে স্বরবন্ত্রোদর বলা হয় (১১৫চিত্র)। এই স্বরযন্ত্রোদরে'র 

ভিতরের পরিধি সুক্ষ শ্লেম্মআবিণী কল! দ্বারা আবৃত। ইহার 

( (0111)0016,17118 007 



| ১১৪ চিত্র ] 

স্বরযন্ত্র ও ক্লোমনলিক1। 
' অধিজিহিবিক! ) 

| টুশ্গ » স্বরযন্ত্র 

অবটপক্ষ অবটুপক্ষ 
অবাটু্কাটিকা কল। বন্ধনী 
ককাটক 

দক্ষিণ ক্লোমশাখা উস" ক্লোমবিভাগ স্থান 
রি 

৮৮71 ২১7 ্ ৭ 
কত ক বাম ক্লোমশাখা 

টি 
৬ ই পু টি 

্ঘ ২২২ 9 
নি টক) 

ক্লোমকাণ্ডিকা' 77514133 3 ১33 ও ১ 
- ১৫ ৫885 রে %. তি 
০০৫৭] দত 1৯ প্ টু 

/১১ 4২2৭ ৮২. ১ 
রা এ দে 

০ ক্লোমকাপ্ডিকা 
৩১১২৫) 
৩৮ ভুক্ত 

রে 
ভদ্ধদ্ধার গলবিলের মধ্যে সম্মুখে সংলগ্ন। ইহা উদ্ধমুখী অধি- আছে, তাহাদের নাম স্বরতন্ত্রী। স্থল তারের ন্যায় আকৃতি 

জিহ্বিক1 দ্বার! স্থরক্ষিত, অন্নগগলাধঃকরণ কালে ইহ] স্বরযন্তর 

দ্বারকে বন্ধ করিয়া! ক্ষণমাত্রের জন শ্বাসপথকে রুদ্ধ করে। 

স্বরযস্ত্রের নিয়দার শ্বাসনলিকার সহিত সংযুক্ত-_ইহ! পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । 

হ্বর্তিন্ত্রী ৬০০৪] ০০95) 
| ( ১১৫ চিত্র দেখ ) 

স্বরযন্ত্রের ভিতরে স্ছখ হহতে পশ্চান্ভাগে সংলগ্ন ও শরের 

্যাক্ন আক্কৃতি বিশিষ্ট পেশী-কলা-ন্ীসুনির্্িত চারিটা ত্্ী 

বিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে তন্ত্রী বল! হয় । এই তন্্ীচতুষ্টয়ের 
উপরের ছুইটীকে গৌণ তত্ত্রী (1015৩ ৮০০৪] ০০:৫০) এবং 

নীচের ছুইটাকে মুখ্য তন্ত্রী (786 ০9৫8] 69195 ) বলা 

হয়| এই চারিটা তন্ত্রী সশুখের দিকে অবটুশিখরের কোণের 
মধ্যে ও পশ্চাদ্দিকে ঘাঁটিকা নামক তরুণান্থি দ্বয়ের চূড়াকার 
অগ্রভাগের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে । ইহাদের অস্তরালে 
তত্তরীদ্ধার (91919) অবস্থান করে। কগ্চস্বর বাহির হইবার 
সময়ে এই তত্রীদ্বারের বিকাশ ও মুদ্রণ নানাবিধ কিয়া 



আশয়-পরিচয়। 

তারতম্য অনুসারে ঘটিয়া থাকে | এই বিকাশ ও মুদ্রণ 

কার্ধ্য ঘাটিক! নামক তরুণাস্থি এবং কতকগুলি পেশীর 

সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। সেই পেশীগুলিকে স্বরতন্ত্রীপেশী 

বল! হয়। স্বরতন্ত্রীর পেশী সকল এক একদিকে চারিটা 

করিয়া মোট আটটী । যথা__ 
১। অবটুহ্হাটিকা (২), ২। আঅবটুবকাটি কা (২) 

৩। অবটুপোজিহ্রিকা ২), $$ অনুতল্্ীকা (২)। 

শ্বাসপথের দ্বারে অবস্থিত নয়টী পেশীও তত্তরীদ্বারের 

মুদ্রণ এবং বিকাশ কার্যের সহায়তা করিয়া থাকে | এই 

নয়টা পেশীর মধ্যে ঘাটাস্তরীয় নায়ী পেশীটী একাকিনী, 

'অপরগুলি যুগ্। এই যুগ্ন আটটা পেশী এক একদিকে 
চারিটা করিয়! অবস্থিত | ইহাদের নাম-_ 

১। ক্ুকাটিকা পশ্চিমা, 
গাশলি!। ৬। স্রস্ভিক-ঘাটিক1। 

হাটিকণ। 

পূর্বোক্ত সতেবোটা পেশীর নামের দ্বারাই তাহাদের 
প্রভব ও নিবেশ স্থল বুঝা যায়। এই পেশী সমূহ দ্বারা 

দুইগ্রকার কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে,__প্রথমতঃ স্বরতত্ত্রীর 

২। বাকা্টছাটিকা 

$॥ গোজিজ্রা- 

| ১১৫ 

রি 
৬ 
(8 

০ ২ ্ টু. 

ঘাটান্তরীয়া পেশা “৫ 
পাট ১ 

11) 18 

1 [৬ 

স্বরতন্বী গৌণী লা । নু 
ৰ 7 

ককাটিকা ২৯31 

স্বরতন্ত্রী মুখ্যা 

২ 

আকর্ষণ-বিকর্ষণজনিত সঙ্কোচে ও প্রসার, দ্বিতীয়তঃ 

তস্ীদ্বারের মুদ্রণ ও বিকাশ । 

তন্ত্রীচতুঈয়ের সাক্ষাৎ অন্ন বা অধিক আকর্ষণ কার্ধ্য 
অবটুঘাটিকা, অবটুকককাটিকা ও অন্তত্ত্রীকা-_এই তিনটা যুগ্ম 
পেশা দ্বারা সম্পাদিত হয়| তস্ীদ্বারের মুদ্রণ ও উন্মোচন 

কাধ্য শবশিষ্ট এগারোটী পেশা দ্বারা হইয়। থাকে । 

স্বরন্ত্রপৌধণী ধমনী--উদ্তরগ্রীবিকা 
[59120010766 ) অধরত্রীবিকা (10187101 

[7৮2517062১1 01৮6১ ) ধমণীদ্বয়ের এবং বহিমতৃকা 

ধমনীর প্রশাখাবলী। তাহাদের সহচরী সিরাগুলি 
অনুমন্ত| ( 11)15101701 )0৫81)1 ৩1105) এবং গলমুলিকা 

সিবান যাইয়া পড়িয়াছে। 

স্বরযন্ত্রের নাঁড়ী যথা-_স্বরযন্ত্রারোহিণী দুইটা (১৪191101 

[.0) 51756010৩59) ও উত্তরস্বরিণী দুইটা (14/2- 

1)7-107017৩5 694 0110 ১১011)01191-)) 

(901:01101 

(১০1০০1৫৮1০1 ৮611) ) 

(3১1)11:৮৮ 00621 

ইহার! এ্র/ণদ1 নাড়ীর শাখা । 

চিত্র 

+-অবটুশুশ 

কৃকাটঘাটিকা পেশী 
পশ্চিমা 

ঘাঁটিকা ও কে।ণিক! 

উহার পার্থ 

' স্বরযপ্জোদর 
স্বরতস্ত্রী মুখ্য। 

কৃকাটিক! 



৮৬১৬ 

শ্বাসনলিকা 
( ১১৪।১১৬ চিত্র ) 

স্বাভননভিনক্ষার অপর নাম ল্লেশামননিনক্কা 
(1:17701700) 1 ইহা হ্ুয় অঙ্গুল দীর্ঘ ও নিজের অস্গুষ্টের ন্যায় 

স্বল। এই নলটা গ্রীবার সন্মুখভাগে 'অবস্থিত। ইহ| অবটুর নিয় 

সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া'বক্ষো গহ্বরে প্রবেশপুর্বক ফুন্ফুস- 

মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে ৷ এই নলটার ২৩ শঙ্গুল পরিমিত 
অংশ কঠকৃপ প্রদেশে চন্মের ঠিক নিয়ে অনুভব করা যায় | 

ইহা পশ্চাদ দিকে অসম্পূর্ণ ও উপযু্পরি বিস্তস্ত কতকগুলি 
গোলাকার তরণাস্থি দ্বারা শিক্মিত। বক্ষৌগহ্বরে প্রবেশ 

করিয়! ইহা পঞ্চম পৃষ্ঠকশেরুকা-সন্ধির সম্মুখে শাখানলিকা দ্বয়ে 

বিভক্ত হইয়া উড্য ফুস্ফৃসে প্রবেশ করিয়াছে । এক একটি 

শাখানলিকা পুনরার শাখাদয়ে ও পরে পরে প্রশাখা ও 

অনুশাখাসমূহে বিভক্ত ও অসংখ্য হইয়া ফুস্ফুসমপ্যগত বাজ 

কোধপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে । এই নলিক। ও শাখা-গ্রশাখা 

সকল ভিতরের দিকে “অবলম্বক'-্নেন্সস্রাবিণী হঙ্ম কলা 

দ্বার আবৃত । 

গ্রীবা প্রদেশে ইহার সম্মুখভাগে দ্রষ্টব্য গ্রৈবেয়ক গ্রন্থি 
(10101012170), অধর গ্রেবেয়কী সিরাদ্ধবর এবং 

উরো-গ্রেবেয়কী ৩ উরঃকণ্টিকা পেশী (১৮০1/০০-11 90095 

[17115010) ও গ্রীবা প্রচ্ছদাখ্য। প্রাবরণী ( 1৭04610. ০0111 ) | 

পশ্চাদ্দিকে অন্ননলিক1 | বক্ষোগহবরে উত্তর ফুস্ফুসাস্তরালে 

সম্মুখ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া! নিয়্লিখিত পদার্থ গুলি দ্বারা 

শ্বাসসলী আবৃত থাকে £--উরঃফলক, বালাগ্রেবেয়ক গ্রস্থি 

(07515 £1:50) বামা গলমূলিক। সিরা, কাগণ্ডমুলা ধমনী, 

মহাধমনীর তোরণভাগ, বামা মহামাতৃকা ধমনী, হাদিক 

নাড়ীচক্র । দক্ষিণদিকে কাওমুলা! ধমনী ও দক্ষিণা প্রাণদ! 

নাড়ী। বাম দিকে মহাধমনীর তোরণ ভাগের এক অংশ 

এবং মহামাতৃকা ও অক্ষাধর। ধমনী । 

এই শ্বাসনলিকাকে বেদবাদী যাজ্জিক আচাষ্যগণ 
ব্লেখমনলিক। নামে বর্ণনা করিয়াছেন । আমরা ইহার ভিন্ন, 

ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দেশ করিয়াছি । তন্মধ্যে 

আযুর্ব্বেদ-সংহিতা 

মুখ্য শ্বাসনালীর নাম ক্লোমনালী। তাহার প্রধান শাখা 
২টাকে দক্ষিণা ও বাম] ক্লোমশাখ। (1২151)6 204 [৫ 
13101101705) নাম দেওয়া হইয়াছে । এই ক্লোমশাখার 

প্রশাখা ও অন্থশাখাগুলিকে 'ক্লোমকপ্ডিকা” বল! হয়। 

দস্ষকিলী] লেশম্ম্পাখা £ ইহার দৈর্ঘ্য দেড় অস্গুল 
পরিমিত | ইহা হৃদয়ের ও উত্তরা মহাসিরার দক্ষিণ দিকে 
ও পশম্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহা ছয়টী কিংবা আটটা 

অঙ্গুরীয়াকার স্বায়ুসন্বদ্ধ তরুণাস্থি দ্বারা নিম্মিত ও দুইটা 
ক্লোমকাপ্ডিকার বিভক্ত । এই ভ্রইটা ক্লোমক।গ্ডিকা 

ফুস্ফুসাভিগা ধমনীর উপরে ও নিম্নদেশে অবস্থিত । উপরের 

কাণ্ডিকাটা দক্ষিণ ফু ফ্সের উত্তর পিগ্ডে প্রবেশ করিয়াছে 

এবং নীচেব কাণ্ডিকাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইর! উহার 
নিষ্নপিতুদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

লাঁসা জেোশীহ্প্শাহথা £-দশটা কিম্বা বারোটা 
মগুলাকার তরুণাস্থি দ্বার! নির্িত। ইহার দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুল 

পরিমিত। ইহা মহাধমনীর তোরণভাগের (১09101025০0) 

নিয়দিক দিয়া বাম ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে । 

ইহা 'অন্ননলিক! ও রসকুল্যার (1)019010 09৫৮) 

সন্মুখভাগে এবং ফুস্ফুসাভিগামী ধমনীর (1১111770170) 

£৯10615) পশ্চাদভাগে অবস্থিত | হ্হা ৩টা শাখায় বিভক্ত 

হইয়া বামফুসফুসের পিওদয়ে প্রবেশ করে । 

শ্বাসনলিকার সন্তর্পণী ধমনী-_অশ্ষাধরা ধমনীর অধর- 

গ্রীবিক। শাখা | ক্লোমকাগ্ডিকাগ্লির সন্তর্পণী ধমনী ওরসী 

ধমনী সমূহের শাখাবলী! সিরাও তন্দপ প্রীণদীনাড়ীর 

শ।খা-প্রশাখা ফুম্ফুস ও শ্বাসনলিকাদিতে বিস্তৃত | 

উরস্যা বা! ফুমৃফুসধরা কলা। 
(00110618 ) 

বক্ষোগহবরের প্রত্যেক দিকে এক একটি ফুস্ফুসকে 
আচ্ছাদন করিয়া এক একটা পাতলা'ও মন্থণ বিশালায়তন কল! 
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আশয়-পরিচয় | 

(বা কলাময় কোষ) আছে ) ইহাকে উল্লস্থ্যা বা 

আুস্ফুন্বব্পা ক্লে বলা হয়। এক একটি কলার 

ছুইটা স্তর আছে। একটি স্তর ফুদ্ফুসের গায়ে লাগিয়া 

উহাকে আবরণ ও ধারণ করিয়া আছে, অপরটি বক্ষ:- 

পঞ্জরের ভিতরের পরিধিকে চারিদিকে আবৃত করিয়া 

উহার উর্ধা ও অধস্তলে সংলগ্ন আছে। এই স্তরদ্বয়ের 

বাহিরের 'অংশ অর্থ।ৎ যাহ! উরোগুহার মধ্যে চারিদিকে বক্ষঃ- 

পঞ্জরের ভিতরের পরিধিকে আবুত করিয়া আছে-_তহাকে 

পরিসরীয় ভাগ বলে। যাহা ফুদ্ফুসের গায়ে লাগিয়া 

আছে, তাহাকে পর্যাশয় ভাগ বলা স্তরের 

পরস্পর ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণার্থ উনাদের মধ্যে এক প্রকার 

লঙগীকার মত পাতপা! পদার্থ বিগ্থমান আছে। সবিস্তার 

বর্ণনা নিয়ে লিখিত হইল । 

উল্পস্যান্ পল্রিজ্নন্ীম্ম ভাগ (৮01০01 

[১1০৮1 ) ইহা পার্থের দিকে পশু কা নিন্মিত উবঃপঞ্জরের 

অভান্তর গাত্রে সম্মুখের দিকে উরঃফলকের পশ্চাৎ 

তলে, এবং পশ্চাদ দিকে পুষ্টবংশের সন্মুখের দিকে 

আবদ্ধ । 

ইহা উদ্ধদিকে ফুন্ফুস-নার্ধণ্যা নায়ী গম্ভীর প্রাবরণা কণার 

তলদেশে এবং অধোদিকে মহাগ্রাচীরের উদ্ধতলে সংলগ্র। 

ইনার উদ্ধাভাগ মধ্যরেখার প্রতি প্রস্থত হইয়া ক্লোমখলিকার 

পার্খ দিয়! ফুস্ফুস-বৃস্তের চারি দিকে অগ্রসর হইয়াছে! 

সেইরপে নিম্রভাগ হৃৎকোষের পার্খ দিয়া মধ্যরেখার 

প্রতি গ্রস্থত হইয়! ফুল্ফুসবৃন্তের চারি পার্খে অবস্থান করে। 

বৃস্তের চাবি পার্খে উভয় অংশ মিলিত হইয়া পর্য্যাশয় 

ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে । পরিসরীয় ভাগের অপর 

একটি ত্রিকোণ ও ছ্বিগুণীভূত অংশ পশ্চাদ্ ভাগে নিয়দিকে 

প্রস্থুত হইয়া, ফুস্ফুসকে মহাপ্রাচীরার মূলের সহিত বন্ধন 

করিয়! রাখিয়াছে__ইহার নাম ফুন্কুসবন্ধনী। 

উল্যা পধ্যাশশশ্ন ভ্ভাগ (৮15৩12] 

12০: ) এই অংশ প্রত্যেক ফুস্ফুসকে আবৃত করিয়া 

ৃস্তের টতু্দিকে পরিসরীয় ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

বর্ণনা উপরে দ্রষ্টব্য । 

হয়। 

হত 

এই উরস্তা বা ফুম্ফুসাবরণী কলার স্তরত্বয় প্রশ্বাসকালে 
ফুম্ফুস বাযুপূর্ণ হওয়ার জন্ত একত্র সংলগ্ন হয় এবং নিঃশ্বীস- 

কালে ফুস্ফুস সম্কুচিত হয় বলির! পরম্পর হইতে দূরে সরিদা 
যায়। শীত-বর্যাদি হেতু স্তরদ্বয়ের মধ্যে ব্রণশৌথ হইলে, 
প্রশ্থাসকালে স্তরদ্ধয় একত্রিত হওয়ায় খর্ষণজনিত তীব্র 

বেদনা ও হুগ্ম ঘষণ শন্দ (1195010 ১০৪০৫) হয়| শুর- 

দ্ধয়ের অন্তরালে জল সঞ্চিত হইলে এ জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

গ্রাপ্ত হইয়া "উরন্তো” নামক রোগ উৎপাদন করে| 

ফুম্ফুলঘয় ( 1017995) 
( ১১৬ চিত্র ) 

ফুস্কুসই শ্বাসকার্ধ্য সাধনের প্রধান সহায় । এই যন 
উরোগুহার অভ্যন্তরে দুই দিকে ছুইটী। ফুস্ফুস্ধয়ের 
অন্থরালে দর, ক্লোমনলিকা, স্থল সিরা, ধমনী ও নাড়ীসমূহ 

অবস্থান করে। এই অন্থরাঁল প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত । 

তাহার বর্ণনা পুর্বে লিখিত হুইথাছে | 
ফুস্ফুসদ্বর সর্বত্র ফুস্ফুদধরা কলার দ্বারা আবৃত এবং 

কোমলম্পশ কোটি কোটি বায়ুকোষের দ্বারা নির্মিত, এজন্ 

ইহাব ভার এত 'অম যে জলে ভাসিতে পারে। ক্লোমনলিকাতে 

ফুকার দিয়া বায় গ্াবেশ করাইলে ফুস্ফুসদ্বয় বিচিত্র বিশাল 
আকার ধাবণ করে। অঙ্গুলী দ্বারা পীড়ন করিলে ইহাতে 
বাধু চলাচল জন্য মৃছু ফুস্ ফুস্ শব্দ হয়__এই কারণেই ফুস্ফুম 
নাম হইয়াছে । পুরুষের দক্ষিণ ফুস্ফুসটি ওজনে প্রায়শঃ 

৫৫ তোল! ও বাম ফুস্ফুসটা ৫ তোলা। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ 
ফুস্ফুন গ্রার়শঃ ৫০ তোলা এবং বাম ফুস্ফুস ৪৫ তোলা । 

নবপ্রন্থত শিশুর ফুম্ফুসের বর্ণ পদ্ম ফুলের শ্টায় গোলাপী 

আভা যুক্ত ক্রমশঃ বস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা রক্তাভাযুক্ত 

শ্যামবণ হয় 

একু একটি ফুস্ফুস উদ্ধদিকে সঙ্কুচিত এবং নিয়লের দিকে 
বিস্তুত। বাহিরের দিকে গোলাকার, ভিতরের দিকে 

গুহার মত কোরোদর। ইহাদের অগ্রিম ধার! পাতলা ও 

শিথিল, বাম ফুম্ফুসের পূর্বধার! হৃদয়ের কিয়দংশ আবৃত 

করিয়া! আছে। প্রত্যেক ফুদ্ফুসে পরীক্ষা করিবার পাঁচটা 

বিষয় আছে £- 



২২৪ 

(১) ফুম্ফুসচড়া, (২) ফুন্ফুসমূল, (৩) ফুস্ফুসবৃন্ত, 
(8) পিগুবিভাগ। 

(১) নুন্স্জুহন চুড়া (41১65 9118100) স্সরগোল 

চুড়াকার। ক্স্ধ্সের এই অংশ গলমুলে অক্ষকাস্থির 

ছুই অঙ্কুল উপর পর্যাস্ত বিস্তুত। ইহা উরঃকর্ণমূলিকা 

পেখার প্রভব-কগুর।দয দ্বার! 'আচ্ছাদিত। 

(২) আুইজ্্আুইসম্মুল (32. ৩:০0 0৩ 0012) 

ফুস্ফুসের যে নিম্নবন্তী অংশ মহাপ্রাচীরার উদ্ধতলে অবস্থান 
করে, তাহাকে ফুঁস্ফুসমূল বলে। 

এই মুলভাগ কোরোদর,--ইহার পশ্চিমাংশ পাতলা পত্রের 

মত। সুস্ফুস বাধুপুর্ণ হইলে পশ্চিম ধারার পাতলা! অংশটা 

স্থলতর হইয়! মহা প্রাণীরা পৃষ্ঠস্থ পশ্চিম খাতে প্রবেশ করে| 

(৩) হুুসহুলন হাতি সমূহ (1)01)15-১301চ8 012 

(০ 1581785) উত্তান ও গভীর ভেদে কুস্ফুস খাত 

অনেকগুলি- তন্মধ্যে ঢইটা বুস্তখ।ভড ও একটি জদর-খাত 

প্রধান। এক একটি বুস্তখাত এক একটি ফুসফুসের মধ্যদেশে 

অন্তঃসীমায় অবশ্থিত। এই খাতেই ফুস্ধ্সবন্তের আন্ত 

হর । হৃদয়-খাতটী বাম ফুসফুসের অন্তঃসীমাতেই বিশেষভ।বে 

লক্ষিত হয়। দক্ষিণ দুস্ফুসের ন্তঃসীমার় এই হৃদয়খাতের 
সামান্ত অংশ মাত্র দুষ্ট ভব । 'অপরা-মহীসিরা, মহাধমনী ও 

অন্ননলিকাদির চাপের জন্ত ফুস্ফুস গাত্রে আরও কয়েকটা 

অনতিগভীর খাত দৃষ্ট হয়। 
(৪8) জআুস্কুতন-্ভ্ত (1২9০৮ 91 15 05025) 

ফুস্ফুসের অন্তঃসীমায় অবস্থিত যে বৃস্তধাতকে আশ্রয় করিয়া 

ফুলফুসীয়া নাড়ী, সিরা, ধমনী ও ক্লোমশীখ।দি ফুন্ফুসে 

প্রবেশ করিয়াছে ও বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে 

ফুস্ফুসবৃস্ত বল! হয়। ইহা ছ্িগুণীভূত “ফুস্বুসধরা কলা 
দ্বারা আচ্ছারদিত। এই ফুস্ফুসবৃস্তের সম্মুখে অনুকোটিকা 

নাড়ী (13)151010 6১৮০) ও পশ্চাতে প্রাণদা নাঁড়ী 

(৬০25 ১৩1৮০ ) অবস্থিত । 

যে সমন্ত সিরা-ধমন্ত।দি ফুস্ফুসবৃস্তকে আশ্রয় করিয়া 

ফুদ্সের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, উহ।র| নিম্নলিখিত ভাবে 
অবস্থিত $-- 

আবুর্কেদ-সংহিতা । 

সর্ব সম্মুখে-_ফুস্ফুসীয় সিরাদ্য় | মধ্যে-_ফুস্ফুসাভিগা 
ধমনীর শাখ|। পশ্চাতে--কাণ্ড ও শাখা সহ ক্লোমনলিকা। 

(৫) শ্পি৩ আভা (11515102016 15010£9) 

দক্ষিণ ফুস্ফুস তিনটা পিণ্ডে (1541968 9% 0056 1925) 

ও বাম ফুম্ফুস দুইটা পিণ্ডে বিভক্ত। এক একটি পিগ্ডে 

এক একটি ক্লোমনলিকার কাঁও প্রবেশ করিয়া শাখা-প্রশাখা 

ও অনুশাখার বিভক্ত হয়। সেগুলি সর্বশেষে দ্রাক্ষাফল- 

গুচ্ছের আইতি বিশিষ্ট বায়ুকোষ সজ্ঘে শতশঃ প্রবেশ 

করিধাছে। এক একটি বাষুকোষের পরিমাণ এক অঙ্কুলের 

ষোড়শাংশ । এইরূপ অনেকগুলি বায়ুকোষের গুচ্ছকে 

বাযুকোধসজ্ঘ (1৮৩911) বলে এবং অসংখ্য বায়ুকোষসজ্ৰ 

মিলিয়া এক একটি ফুস্ফুমপিগ্ নির্দিতি হয়। 

মংক্ষেপতঃ বাযুকোষের নিম্মীণ-কৌশল ও কার্ধ্য এইরূপ £- 

এক একটি বায়কোধ স্থিতি-স্তাপক গুণসম্পন্ন ্সায়ুস্থত্রজাল 

ঘব। পরিবেষ্টিত এবং অভ্যন্থর প্রদেশে অত্যন্ত পাতলা কলা 

ছার সমাচ্ছন্ন। এই কোষের অভ্যন্তর প্রদেশে হুক্ম ২ সিরা 
ও ধমনী জাণকাকারে অধস্থান করে| হৃদয় হইতে অবিশুদ্ধ 

রক্ত ফুস্ধুসাভিগ| ( £91178004চাট 4১01০৮0 ) ধমনী দ্বারা 

ফুদ্ফুসে আনীত হইয়া! এই সকল জালক সাহায্যে বাযুকোষে 
প্রবেশ করে। তথামন জালকমধ্যস্থ অবিশুদ্ধ রক্ত খ্বাসবাযু 

দারা বিশুদ্ধ হইয়া ফ,সফ.সীয় (10117101007 ৩119) সুক্ষ 

সিরা সমূহ দ্বারা হৃদয়ে নীত হয়। 

অর্থাৎ সর্বশরীরে বিচরণশীল বিশুদ্ধ রক্ত ধাত্বগি দ্বারা 
পরিপাক প্রাপ্ত হওগার পর আঙ্গারিক (02090 1010 10৩ 

4৪) বাম্পের মিশ্রণ হেতু মলিনত। প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উহা 
অবিশ্ুদ্ধ স্তামাভ রক্ত রূপে সিরা সমূহে প্রবেশ করে। সেই 
অবিশুদ্ধ রক্ত বাষুকোষের 'অভ্যন্তরস্থ সিরাজালকে প্রবেশ 

করার পর আঙ্গারিক বাম্পকে নিঃশ্বাস বাযুসহ পরিত্যাগ 

করে এবং প্রশ্বাস বাযুতে আনীত বিশুদ্ধ অগ্লজান বাম্প 

(02০০7) গ্রহণ করে, এইজন্য ফুদ্ফুস হইতে যে রক্ত 

হৃদয়ে ফিরিয়া আসে উহ! উজ্জ্বল ও বিশ্তদ্ধ হয়। এই বিশুদ্ধ 
রক্ত ফুদ্ফুসীয় সিরাসমূহ দ্বার! হৃদয়ে ও তথা হইতে মহছীধমনী 
দ্বারা সর্ধ্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। 



আশয-পরিচষ | 

উনবিংশ অধ্যায়। 
অতঃপর অননপচনযন্্ সমূহের বর্ণনা কবা বাইতেছে । 

অবর্ব5ন অ্ক্স-জ্ত্রন (1)126511৬6 3591:6111) 

--মুখ্য ও গৌণভেদে ছুইপ্রকার। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে 
অন্ন পরিপাক করে বলিয়া আমাশর, ক্ষুদ্রান্থ ও বুহদন্্কে 

মুখ্য অন্নপচন যন্ত্র বলা হয়। আর খাছ্ছের গ্রহণ, চর্বণ, 
ক্লেদন, গলাধঃকরণ প্রন্ততি কার্ধ্য সম্পাদন করে বলিয়া 

সুখ, দন্ত, জিহবা, লালাগন্তি, গ্রসশিকা, অন্ননলিকা, মক্ষৎ 

প্র্ুতিকে গৌণ অন্নপচন যন্ত্র বলা হর। 
কহাত্কোভি (4110000601৮ 0৫৮700 )+ 

আযঘুর্ধেদ শান্সে মুখ, গ্রপনিকা, অন্ননলিকা, 'আমাশর, 

ক্ষুদ্ান্্ন ও ন্রহ্নদন্ধ - এই যন্ত্রগুলির মিলিত নাম মন্তাআোত, 
(১১৭ চিত্র) কাঁবণ এই সকণ যন্ধ একটা শ্বৃহতৎ শোত 

ব। নলেব অঙ্গভত । গর্ডের আগ্যাবস্তায় এগুলি একটা নলের 

আকারে 'অবপ্ঠিতি করে এবং কোন কোন প্রানীর শবীরে 

উহ্ধা বাবজ্জীবন এঁবাপ নলাকারেই বর্তমান থাকে । 

এই মঠাস্রো ঠ স্বতন্রপেশানিশ্মিত এবং এক অবিচ্ছিন্ন 

নলাকার | ইহা! পরিণত দেহে কুড়ি (বা একুশ) হাত পরিমাণ 
দীর্ঘ | শ্তান ও কাধাডেদে ইহার কোন কোন অংশ বিস্ফাবিত 

হইয়াছে । তন্মধো সব্বগ্রথম বিস্ষার বা স্কীতত। মুখকুহরে 

ও গ্রাসশিকার দৃষ্ট হন) অন্বাশ্ির ধারণ, ক্রেদন, চর্মণ ও 

গলাধঃকরণের জন্ত এইরূপ বিক্ষার আবশ্তক হুইরা থাকে। 

ইহার পর মহাজোতের আকৃতি স্পট নলাকার--ইহাকে 

অন্ননলিকা বলে । অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্ষার আমাশরে দৃষ্ট 

হয়) প্রচুর অন্নপানের ধারণ ও পাকারন্তেৰ জন্য এই 

বিস্কার আবশ্যক হইয়া থাকে । অনন্তর এই মহাক্রোত 

সরু ও সুদীর্ঘ নলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিণত 

হইয়াছে) ইহাতেই অদ্ধপক অন্ন সমাক্ পরিপক্ক হর এবং 
অন্নরস প্রধানতঃ এইস্থান হইতেই জালক ও রসায়নী সমূহ 
দ্বারা আকৃষ্ট হুইয়| রক্তক্রোতে প্রবেশ করে। (ইহা কিরূপে 
হয় তাহা পরে বলা যাইবে )। ইহার পর -মহাজআ্োত পুনরায় 

বিস্ফারিত নলাকার হইয়া বৃহ্দন্ত্রে পরিণত হয়। বৃহদন্ত 
কষদ্রান্ অপেক্ষা স্থুলাকার | ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্র অপেক্ষা দীর্ঘ 

নও 

এ 

হইলেও স্থলতর বলিয! উহা নুহদন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। ইহার কার্ধা _মলড়ত অন্নের ধারণ, রনলশোষণ 

এবং মলনিঃসারণ। 

মুখকুহর হইতে মলদার পর্যান্ত বিস্তৃত এই বিচিত্র- 

নিন্মাণ আ্রদীর্ঘ আোত মভারতন বলিয়া এবং অন্তান্ত 

শম্বোতঃসমহ উঠার অর্পান বশিযা, উচ্াার মহাশেোত নাম 

সার্থক হইঘাছে। অনবসঠ সকপ খাুর মল এবং উহ্বা 
মভাশোত হইতে আরু%ু হইগ। 119 কমে বনক্তে পবিণত 
হইর|) ধাতুসমচের পোরণ কবে, এইজগ্/ ভান্টান্ত শোতকে 

উঠার অপীন বলা হইয়। থাকে । 

বর্ণনার সুবিধার জন্য মভালোতকে ছরটা অংশে বিভক্ত 

করা বণা- মুখকুহর, 'গ্রসনিকা, অন্ননলিকা, 
আমাশয়, ক্ষত্রানত ও ব্রহ্দন্ত্র। অন্পপচন কান্যে 

মহাজোতের সচাব বলিহ়। জিহব।, দম, লালাগন্থি, যকত ও 

অগ্নাশর _ইহাদ্রে বর্ণনাও এই প্রপঙ্গেই করা যাইবে 
মভামোতের ইরটা অংশ এবং উষ্ভাব সহারক যন্্সমৃহেব 

মধো আমাশর, ক্ষুদ্রান্্, বুহদক্্, যরুৎ ও অগ্্যাশর উদর- 

গুহার মধো অনশ্থিত, অপবগুলি উনার বহির্ভাগে বণ্তমান। 

এতঃপর ইভাদেব বর্ণনা কঝ। সাইতেছে | 

মুখকুহর | 
সুখখন্ুহনল (১১৮ চিত্র )--দখাভান্তবে অবস্থিত 

ইার আরতন ক্ষুদ্র শারিকেণ ফপের স্ঘার এবং ইহার মধ্ো 

দিহবা-দন্তাদি বর্তমান । উহার উপবিভাগ (ছাদ ) কঠিন ও 

কোমল্্-__নামক তাল্দয় দাব| নিশ্মিত  নিয়ভাগ প্রধানতঃ 

হয। 

গিহ্ব। ও ততৎসংসুক্ত অধোহন্ত গুলের অন্তবালত্ত বন্ধ দ্বারা 

নিম্মিত। উহার দ্বার উভয় ওষ্টের মধাবনী, ইহা মুখদ্বার 
নামে অভিহিত । মুখগভ্ববেব মধো দন্তপংকিদ্দয়ের সমমুখস্থ 

অন্নচন্্রাকার অবকাণেব নাম মুখাশিন্দ_ ইহা সম্মুখে ওষ্ঠদ় 

দ্বারা এবং উভরপার্শে কপোল ব। গগদ্বর দ্বার। বেষ্িত! 

ইহার পর দন্তপংক্চির পশ্চাতে গলবিলগ্নার পর্যন্ত মুখের 
আভ্যন্তর গুহা ।, তৎপশ্চাতে গ্রলবিল অবস্থিত। 

মুখগহ্বরপ্রসঙ্গে উহার মধ্যে এবং পারে অবস্থিত দশটা 

বিশেষ অংশ লক্ষণীয় । যথা-_-৩ষ্টদয়, গণডদ্বর, দস্তবেষটদ্বয, 



(১১৭ চিনে) 

মহাজোতঃ-প্রদর্শক কোষ্ঠ চিত্র। 
( হাতে দয় দেখান হয় নাই । উরশ্যা নামক কলাকোষদ্বয় বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে )। 
খ 

8০57515:218 

শ্বাযাম।গ 

অন্রশার্গ গ্রপনিক। 

শ্বীপনলিক! 

নর 1 এ অন্ননলিক। 
পান পন্য তিতেরারচঃ 

পন্ষিণ উখস।| কলার 

পর্যাশখিকভাগ 

উরশ্তার পরিসরীয়ভাগ চিন ৮: 

(মহাপ্রাচারাব পৃষ্ঠে স্থিত) - ই ূ বাম উবরশ্তাব 
পরিসরাযাগ 

॥ ৮৫ 

০ রসোরে 

দর আমাশর 

সস 

১২০, 

এ! ৩ এ ূ টিতে ্ 

হি ্ না বুভদগ্ধেব অন্ু প্রহভাগ 

|) ৫ ্ টি 

1] 0. 2 £. 8 
১ 5 ৩ 

বহনের আরোঠীভাগ ক্ষুব্রাপ্ত্রের আপ 

রি রে রী রর 4৮ রর ও অগা) 6০০ বহদন্রের অবরোহীভাগ 

উও্তক 

উও্তুকপুচ্ছ 
বৃহদস্ত্রের কুগডলিক। 

৯৪0০ বা 2৯ 
. রর . 

[দ্ান্ত্রের শেষ অংশ টি. ওদনলিকা 



আশয়-পরিচয় | 

দস্তসমূহ, জিহবা, তালুপটল, গলতোরণিকাদঘয়, উপজিহ্বাদ্য়, 

অধিজিহবা এবং লালাগ্রন্থিসমূহ । এগুলির মধ্যে দন্ত ভিন্ন 

অন্তান্ত অংশ তরল শ্রেম্মআাবিণী সুঙ্্ম কলা দ্বারা আবুত । 

প্রত্যেকের বিষয় পৃথগৃভাবে বর্ণনা করা যাইতেছে । 
(১) শুষ্ল্স্ত _মুখদ্বারের কপাটছয়ের ন্যায় কার্য্য 

করিয়। থাকে । উহার মুখমুদ্রণ্নী নামক পেনী দ্বারা 

নিন্মিত। ওষদয়ে প্রচুর সিরাধমনী জালক ও রসায়নীজালক 
বর্তমান এবং মেদের আধিক্যবশতঃ উহার কোমল । 

ওঠদরের বহিভাগ ত্বকের দ্বারা এবং অন্তর্।গ শ্রেক্মন।বিণী 

( ১৩৫ 

২২৭ 

সুক্ম কল দ্বার] আবৃত। ত্বক ও কলার সন্ধিস্থান সাপের 
খোলসের স্তায় অত্যন্ত সুক্ম পরিবর্তন শীল ত্বকের দ্বারা আবৃত । 

ওষ্টদ্য়ের নিয়্াংশ অধর নামে এবং উপরের অংশ ওগ্ঠ 
নামে অভিহিত হুইয়। থাকে । ওষ্ঠ ও অধরের উভয় দিকের 
সংযোগস্থানদ্ধয়েব পেশী স্থন্বণী বা! স্ন্কণীদ্ধয় নামে অভিহিত । 

প্রত্যেক ওষ্ঠের অভ্যন্তর প্রদেশে মধাস্থলে স্গামুস্ত্র নিশ্মিত 

সেবনী ব। বন্ধনী আছে। উক্ত সেবশীদ্ধয় ওদ্বয়কে 

দন্তবেষ্টের সম্ুখভাগে বন্ধন করিয়া রাখে । উহার! যথাক্রমে 

উত্তরা ও অধরা ওষ্ঠসেবনী নামে অভিহিত হইয়! থাকে । 

চিত্র) 

মুখকুহর এবং লালাগ্রন্থিসমূহ 
( পার্খদেশ ছেদন করিয়া দেখান হইয়াছে। ) 

হম্বধরীয় লালা গ্রস্থি 

[ ক-ক- কর্ণমূলিক নামক লালাগ্রন্থি। 

১। গোস্তনপ্রবর্ধন । ২। হৃম্ুকুটকর্ষণী পেশী । 

কর্ণমূলিক লালাজোত 
বজ্জ,নাডার শাখা 

ভ্হিব। 

কপোলিক। পেশার গ্রান্ত 
রাসনী নাড়ী 
জিহ্বাধরীয় লালাজোত 

টি ধ 
শর রট 

খ. 

জিহ্বাপরীয় লালাগ্রপ্ঠি 

কণ্িকাস্থি 

শং--অনুশীখা উত্তম! ধমনী | ]. 
৩। শিফাকন্ঠিকা ্নায়ু। ৪। বক্জনাড়ী। 

€| অন্তমর্ণতৃকা! ধমনী ও অন্ুমন্তা সিরা । 



১২৮ 

(২) গাওগ্ -- বা কপোলদয় মেদোবহুল ও 

জালকাকীর্ণ এবং কপোলিক1 পেশীদ্বর দ্বার! নিন্মিত। 

উহাদের বহির্ভাগ ত্বকের দ্বারা এবং অন্তর্ভাগ শ্রেম্মআবিণী 

স্বক্মু কলা দ্বারা আবৃত । গগুদ্বয় সম্মথভাগে দন্তবেষ্টের 
শেষ সীম। পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উদ্ধী ও মরঃসীমায় ওষ্ঠদয়ের 

সহিত মিলিত হইয়াছে । ইহাদের উভব দিকে দ্বিতীয় চর্বণক 
দস্তের মূলের পার্খে ছুইটী কর্ণমূলিক গ্রন্থি আছে। উক্ত 

্রন্থিদ্বয হইতে দুইটা সুস্মা নল দ্বার। লাল! নিঃস্ত হইঘা 
থাকে । উহাবা কর্ণমূলিক আত (1১৮০৭ ৫৮১) 

- নামে অভিহি ত। 

(৩) দক্ভবেউছ্বহ্ -- দ্তবেইদ্ঘয় অস্থিময় 
দস্যোদুখলগুলির দুঢন্নায়ুসত্রনিশ্টিত বেই্নীস্বরূপ। উহারা 

অস্থিধূরা কলাবৃত এবং শ্লেমআবিনী কল! দ্বারা বেষ্টিত। 

উহারা দন্তমুলগুলিকে উদৃখলেব মধ্যে দু়ভাবে বন্ধন 
করিয়! রাখে । আশ্ধ্যের বিষয়, উহাদের ম্পর্শজ্ঞান অত্যন্ত 

অন্প। দন্তগুলি সম্যক রূপে খোত না হইলে নানাপ্রকার 

দন্তরোগ জন্মিরা থাকে । 

€৪) দক্স্পম্মুহ - দস্তসমূহ সংখ্যায় বছিশটি। 

কর্তনাদি কাধ্য-ভেদে উহাদিগের পৃথক্ সংজ্ঞার বিষয় পূর্বেই 
উদ্ত হইয়াছে । উচ্চা্দিগের নির্্াণেব বর্ণন। স্থক্ম শারীরে 

কর! যাইবে। 

(৫) জিহ্বা ইহার প্রধান কাধ্য স্বাদগ্রহণ | 
তদ্ধ্যতীত ইহা খাছ্চ। চর্র্বণ ও গলাধঃকরণের সহায়তা করিয়া 
থাকে । জিহবা প্রধানত: অতি-তরল শ্রেগ্মআাবিণী কলা বেষ্টিত 

ও. পেশীপুঞ্জ নিন্মিত এবং অসংখ্য স্বাদগ্রঙ্থণকারী অঙ্কুর 

ধযুক্ত | উহ। মুখভুমির তলদেশে কন্টিকাস্থি সংলগ্ন ও 

সেবনীর দ্বারা সম্বন্ধ। পশ্চাদ্দিকে উহ্হার মধাভাগে 

অধিজ্িহিবিকা “ফ*লগ্র আছে এবং উভয় পার্খে 
পুরঃস্তস্তিকা সংযুক্ত । জিহ্বার নির্মাণ রসনেক্িয় বর্ণনা 

প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বণিত হইবে । 
(৬) ভাল্ুক্মগুভন (1১৮12. ৮০) -- ইহা 

মুখকুহরের ছাদের ন্যায় অবস্থিত এবং অঞ্জলির শ্তায় 

আকৃতিবিশি্ । উহার ছুইটী অংশ আছে -__তন্মধ্যে 

সন্মুখভাগ কঠিন তালু এবং পশ্চাপ্তাগ কোমল তালু নামে 

অভিহিত । 

আযমুর্কেদ লংহিতা | 

(ক) ন্বগনিম্স তালু (120 68126) 

কলাচ্ছাদিত কঠিন পত্জীকার অস্থিপ্বার| নিশ্ষিত এবং 

মুখকুহরের সম্মুখে কোরোদ্র ছাদের স্তায় অবস্থিত। উর্ধা 

হনুমণ্ডলের তালুপত্রকদ্ধয় পরম্পর মিলিত হুইয়া উহার 
সম্মুখভাগ এবং তানস্থির হন্বপত্রকদ্বয় উহার পশ্চান্তাগ 

নিশ্মাণ করিয়। থাকে । 
(খ) ক্কোন্মভতভাভ্নু (১০96 7৮17৮০ )- 

কঠিন তালুর পশ্চাদ্ভাগের ধারার সহিত সংলগ্ন । উহ! কোমল 
মাংস ও স্সাধুতন্ত দ্বার। নির্মিত, 'জবনিক! কলা” দ্বারা আবৃত 

এবং গণবিলের পশ্চিমাদ্ধ আবৃত করিয়। অধোমুখে লম্বমান। 

অন্ন গলাধঃকরণ কালে উহ! যুগপৎ পশ্চার্দিকে ও উর্ধাদিকে 

আকৃ্ হইয়া গণবিলের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া! থাকে এবং 

অন্নকে নাসিকার পশ্চাতের দ্বার দিয় নাসিকাভ্যন্তরে 

প্রবেশ করিতে দের না। কোমলতালুর পশ্চাৎ সীমার 

মধ/স্থলে শুডের ন্যায় আকুতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পেশী সংলগ্ন 

আছে, উহ! কাকলক বা গলশুপণ্ডিকা (0৬৮1 ) 

নামে অভিহিত। এই পেনী কোমল তালুর উত্তোলন 

কাধ্যের সহায়ত! করিয়! থাকে। 

ত্ালুপেম্পী5নম্মুহু-__তালুর সহিত নয়টি পেশী 

সন্বদ্ধ আছে। যথা -- প্রতেক পার্খে তানুক্তোলনী, 
তালুন্তংসী, ভালুজিহিবক। ও গলতানুকা _-এই চারিটি 
করিয়া সমষ্টিতে আটটা পেশী এবং মধ্যে কাকলকিনী। 
উহাদের বিষয় পেশী বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
তালুন্তোলনী সমগ্র কোষল তালুকে উর্ধদিকে উত্তোলন 
করিয়া থাকে । উহা! শঙ্খাস্থির অশ্মকূট হইতে উৎপর হইয়া 
উক্ত অস্থির মধ্যস্থলে অপর পার্খস্থ তালুত্তোলনী পেশীর 

সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে। তালৃত্বংসনী পেশী জতুকাস্থির 
চরণফলক হইতে উৎপন্ন 7; উহ! উহার অঙ্কুশ আশ্রয়ে 

বিবর্তমান হইয়! 'তালুর উত্তংসন (টানিয়া রাখা কার্ধ্য ) 
করে। অপর ছুইটার নাম হইতেই উহাদিগের উৎপত্বিস্থান 

ও নিবেশস্থান জান! যায়। উহার! যথাক্রমে জিহবামূলের ও 

গলবিলের পার্খ হইতে তাপুকে আকর্ষণ করিয়া গলদ্বার 

বিশ্কারিত করে এবং তাহার. ফলে গলাধঃকরণ কার্যে 

সামর্থ্য জন্মায়। কাকলকিনী পেনী তালুর মধ্যবিন্বু হইতে 

লম্মমান থাকিয়! গলশুপ্ডিকাকে উত্তোলন করিয়া! থাকে। 



( ১১৯ চিত্র ) 

গলবিলদ্বার । 

কো মলতাল 

গলস্তস্থিক। পশ্চিম 

উপজিহিবকা। 

গলভ্ডন্ভিক। পুর্ব 

কপ্েলিক। পেশা 

| (মেদঃপু্জ দ্বীর। 'আবুত) 

কাকলক 

অ দো হন 

| ১২ বুহত ও ক্ষুত্র স্বাদাঙ্কুবসমূহ
 যথা ক্রমে পর্শিত। 

২২৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে ) 



( ১২০ চিত্র ) 

গলবিলঘার 
| পশ্চাৎ হইতে দুষ্ট ] 

( গ্রসনিকা পশ্চাদ্ভাগে বিদার্ণ করিয়া দশিত ) 

জতুকাস্থি শরার 

- শঙ্গাস্থির অশ্ুকূটাংশ 
2 ও 
5... "শী? টিহারই গোস্তনক 

+৮-২ ভালুন্তংগনী পেশা 
শিফাপ্রবদ্দন 
তাগুত্তোপনী পেশী 
জতুকাব 'অএ 
(শধশএা 

শ'তিশ্ররঙ্গাদ্াবিকা পেগ 

পশ্চিম নাসাওহাদার 77 
রা 

৫ ৯ 

শ্তিসৌরঞিক তকণাস্থি 

টব কগমংকোচনা 

কাকলক 
মধ্যমা ক%%ংকেচনী পেথ 

ভিঙ্ব। 

এধিজিভিবক। 

গ্সমার্দার 

্বত্তিক ঘাটিক। পেণা 
অধরা কগ%সংকোচনী পেখা 

- কুঁকাটঘ]টিক। পশ্চিম! পেনা 

( ২২৯ পুষ্ঠার সম্মুখে ) 



'আশয়ম্পরিচয় 

(৭) গজ্নত্ঞোবশিক্ষা (2116 2৮161175 

4১101785017 [201059 -_- ১৩৬ চিত্র )--- গলবিলদ্বারের 

উভয়দিকে বর্তমান তোরণাকার যে ছুইটী অবয়ব মধ্যবিদ্দুতে 
আসিয়। মিলিত হইয়াছে, তাহাদের নাম গলতোরণিক!। 
উহ্ারা কাকলক হইতে উৎপন্ন হইয়া! এক এক দিকে দুই 
মুখে বিভক্ত হইয়। নিয়দিকে অবতরণ করিয়া ছুই দুইটা 
গলস্তন্ভিকারপে পরিণত হইয়াছে । উহার! খবস্থানভেদে 

পুরঃস্তত্তিকা (417৮5700011 0£ 070 130063 ) 

ও পশ্চিমস্তত্তিক! 9£ 7৫ 
78.10৫5 ) নামে পরিচিত। তন্মধ্যে ছুইটী পুরঃস্তত্তিকা 

জিহ্বামূলের উভয় দিকে নিম্নভাগে সংযুক্ত হইয়াছে 
উহার জিহব! ও তালুর পেশীতন্ত দ্বার! নির্শিত। 

(1০08৮617101 1১111 

(৮) ভউ্পজিহিবক্ছা (1075115)--(১৩১ চিত্র) 

গলবিলদ্বারের এক এক দিকে, পুরঃন্তপ্তিকা ও পশ্চিম 
স্তত্তিকার মধ্যবর্তী কুলের আটির মত ক্ষুদ্র গ্রস্থিময় পিগ্ডিকার 
নাম উপজিহ্বিকাঁ। উহার! প্রধানতঃ লসীকাগ্রস্থির সদৃশ 

উপাদানে নিশ্মিতি। বালকদিগের কফাধিক্য হইলে উহারা 
স্বীত হইয়া শুক্ষকাসাদি রোগ উৎপন্ন করে। শারীর- 

ক্রিয়াবিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে উহার| স্বভাবতঃ শ্বাসযস্ত্রের 

দ্বারস্থ প্রহরী স্বরূপ । 

(৯) ত্বর্ধিজিতিতি শু] (12101019005 )--ইহ! 

শ্বাসযন্্ের দ্বারস্থ কপাট ব| ঢাকনি স্বরূপ। ইহ| তরুণাস্থি 

নির্মিত ত্রিকোনণপ্র।য় ও সুক্ষ শ্রেম্মশাবিণী কলাদ্বারা সংবৃত 

( ১৩৭ চিত্র )--ইহার মূল পশ্চাতে রসনামুলে সংলগ্ন । অন্ন 
গলাধঃকরপকালে উহ! শ্বাসপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! থাকে । 

অন্থমনস্ক অবস্থায় ইহা যদি শ্বাসপথের দ্বার রুদ্ধ ন। করে, 

তাহা হইলে অন্ন বা জল শ্বাসপথে প্রবেশ করিলে দারুণ 
কাস (বিষম লাগ!) উপস্থিত হয়। 

(১৭) তন'ভনাগ্রন্থিতলম্মুহ (১১11৮ 21005) 

(১০৫ চিত্র )-_লালাগ্রস্থি সংখায় চারিটী_-যথা, ছুইটা 

কর্ণমূলিক, একটা চিবুকাধরীয়, আর একটা জিহ্বাধরীয় | 

লালাগ্রছিগুলি হুইতে মুখের ভিতর পাৎল। ও পিচ্ছিল 

হটে 

লাল! নিঃস্ুত হওয়ায় অন্ন আর্জতা প্রাপ্ত হয় এবং উহার চর্ববণ 

ও গলাধঃকরণ কার্য সহজেই সম্পাদিত হইয়া থাকে । লাল! 
মিশ্রিত হইয়া অন্নের শ্বেতসার অংশ কিধিং পরিপাক হুয় 
এবং এরূপ পাক প্রাপ্ত হইলে উহা মিষ্ম্বাদ হয়। 

(ক) কর্শম্ুজিক্গ্রন্তি (10৮00102120) 

(১৩৫ চিত্র )-- কর্ণমূলিক ল্লালাগ্রস্থি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, 

তুলার পিণ্ডের সায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ওজনে প্রায় ছয় 
তোলা । উহ প্রতোক পার্থ কর্ণমূলের সম্মথে ও নিয়ে 

হনুমুণ্ডসন্ধিকে বেষ্টন করিয়া "অবস্থিত । উহার সম্মুখে যে 
হন্থুকুটকর্ষণী পেশী আছে, উঠ! সম্কুচিত হইয়! কর্ণমূলিক 
গ্রন্থিকে নিম্পীড়ন করিলে উক্ত গ্রন্থি হইতে লালাক্রাব হয় 
এবং তন্বার। চর্বণাদি কারধ্যের স্ুবিধ| ঘটিয়! থাকে । প্রত্যেক 

কর্ণমূলিক গ্রন্থি হইতে একটা করিয়! স্রোত বা নলিক| 

কপোলিকা| পেশী ভেদ করিয়া মুখাভ্যস্তরে প্রন্থত হইয়াছে, 
উহ্নার নাম কর্ণমুলিক আত (1[28)6%1 00৩6) । উহা 

তিন অস্কুল দীর্ঘ এবং কুশের অভ্যন্তরস্থ নলিকার স্তায় কুল। 

উহ্থার মুখ মুখালিন্দে উদ্ধীহন্থুমগ্ুলের দ্বিতীয় চর্ধণক দত্তের 
মূলে অবস্থিত এবং শল[কা প্রবেশের উপযুক্ত 

কর্ণমূল পাকিলে শির্ধিদে শন্কর্ম সম্পাদনের জন্ত 

নিয্ললিখিত বিষয় ম্মরণ র|খা কর্তব্য। কর্ণমূলিক গ্রসন্থিকে 

ভেদ করিয়! বন্ধির্মাতৃক! ধমনীও অন্তর্ানব্য ধমনীর ঢুইটা 

প্রাথমিক শাখাসহ উদ্ধে প্রস্তুত হর। শ্রুতিনাড়ীর শাখার 

সহিত বক্স,নাড়ীও উক্ত গ্রপ্থিকে ভেদ করে। স্তরাং 

শক্ত প্রয়ো্রকালে ভ্রমধশতঃ ধমনী ছেদন করিলে অতিরিক্ত 

রক্তপাত হয় এবং বজ্ত,নাড়ী ছেদন করিলে অসাধ্য 
অদ্দিত রোগ (10151 71719519 ) জন্মে। সন্নিপাত 

জরাদিতে প্রায় মুখের মলিনতা দোষে কর্ণযূলিক গ্রন্থি 

পাকিয়া উঠে। মুখ উত্তমরূপে শোধন করিলে ইহা ঘটিতে 
- পারে না। 

হক্সরখবীন্ গ্রন্থি (581) 1] 210৫) 

( ১৩৫ চিত্র ) হুন্বধরীয় নামক লালাগ্রস্থি হন্ুম গুলের অধো- 
ভাগে ও ক্রোড়দেশে অবস্থিত এবং আখ্রোট ফলের স্কায় 

আক্কৃতিবিশিষ্ট। এই গ্রন্থিকে পশ্চাৎ হ'তে ভেদ করিয়! 



ই৩৪ 

বহিহীনব্য। ধমনী ( বক ধমনী ) প্রস্থত হইয়াছে । এই গ্রস্থি 

মুখভূমিনিন্নীপক পেনাসমূঠের নিষ়্ে গলপ্রচ্ছদা পেশী ছার! 

দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত হয়| অবস্থিত। উহার আোত প্রা 
তিন অনুপ দীর্ঘ । ইহ| জিহবাধরীয় সেখনীর পার্খে অবস্থিত 

এবং ইহার যুল জিহ্বাধনীয়্রন্থিজোতের মুখের সহিত প্রায়খঃ 

মিণিত। 

জিহ্বা মত গর্ত (59111115001 01200) 

(১৩৫ চিত্র )--জিহ্বাধরীয় নামক গ্রন্থি বাদামের স্টায় 

আক্কৃতিবিশি্ই | উহ। 'অধোহনুম গলেব মধ্যস্থিত খাতে 

উজহ্বাসেবনীর নিয়াগে প্রৈম্মিক কল দ্বারা আবৃত হইয়া 

গুঢ় ভাবে অবস্থিত। উহাব দশ কি বারটী ( কখন বা 

কুড়িটা) স্রোত ব। স্ব নলিকা থাকে । উনাদিগের মুখগুলি 
হনৃধরীয় গ্রন্থির শোতের মুখের সহিত মিলিত হইর। অথব। 

পৃথক্ ভাবে গিহ্ব।সেবনীর পার্থ উন্ুক্ত হই? গাকে। 

গ্রননিকা । 
গ্রাস্শিক্চা (171007%11য) 45 (১৩৮ চিএ) এই 

মাংসকলাময়ী স্কীতোদর নপিক। উদর গহ্বরে অন্ন গ্রবেশের 

দ্বার স্বরূপ। উহা প্রীবাকশেককাগুলির সম্মুখে এবং মুখগুহা, 
নাসাগুহ। ও স্বরযন্ত্রের পশ্চাদ দেশে অগ্ননলীব উপরে সংলগ্ন । 

উহ্থার আকৃতি ধুতুর! ফুপের স্তায় উদ্ধীদিকে আরত এবং 
শিযনদিকে সম্কুচিত। উহা “কণ্সংকোচনী” নায়ী তিনটা পেণী 
দ্বারা নির্মিত এবং ভিতর দিকে শ্্রেম্্নাবি-কলা বেষ্টিত। 

বর্ণনার সুবিধার জন্য উঠার তিনটা অংশ কল্পনা কর। 

যাইতেছে ; যথা উদ্ধে_-নাসাগুহাপশ্চিমাংশ, মধ্যে গলঘার- 

পশ্চিমাংশ এবং নিষ়ে শ্বরযন্ত্রপশ্চিমাংশ | 

(ক) ন্নাসাগুহা-পশ্চিমীহস্ণ-( বিএ৪০- 
[)7087005 )--ইহার সম্মুখে নাসিকার মধ্যপ্রাচীর এবং 
উভয় পার্থ হুইটা পশ্ডিমন্নাসাদ্বাক্ (0009806)) 
তাহাদের উভয় পার্খে ত্রিকোণ-তরুণাস্থি (9145)-বেষ্টত 

দুইটা শ্রভ্ভিস্ঞক্রিক্গাদবাক (016101015০1 0৫ 

অবস্থিত। উহার পশ্চাতে 
শিরোগ্রীব-সন্ধির সম্মুখে সংলগ্ন তুলার পিণ্ডের স্তায় 
গ্রসম্সিক্চাগ্রজ্জি (0785 06581 70091] )-নামক 

৯০01001% 01)69 ) 

'আমযুর্কেদ-সংহিতা। 

ক্ষুদ্র গ্রন্থি অবস্থিত। উহার নির্মাণ উপজিহ্বিকার ন্যায় । 

নাসাগুহা-পশ্চিমভাগের অধোদ্ধার গলবিলের সহিত অবিচ্ছিন্ন । 

অন্নার্দির গলাধঃকরণ কালে সম্মুখস্থ কোমল তালু কিঞ্চিৎ 

উতক্ষিপ্ত হইয়া উত্ত' পথ গদ্ধ করিয়! থাকে । 

(খ) গলদা ব্র-পশ্চিমাহিস্ণ (0181 0206 
011১10৮৮110 01071 01 01092 )_-পালবিল 

নামে অভিহিত (১৩৯ চিত্র )। উচ্ভা উর্ধদিকে নাসাগুহার 

পশ্চাপ্ভাগে এবং নিম়দিকে স্বরযন্ত্রের পশ্চান্তাগে (কণ্িকাস্থি 

পর্যান্ত) অবস্থিত । উ্ভাব সম্মুখে--উভয় দিকের গণতোরণিকা 
বেষ্টিত ঈষৎ সঙ্কচিত গলবিলদ্বার; পশ্চাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

গ্রীবাকশেককাদ্য়ের কলাবৃত পিওুদ্বয়। আর উহার 

উয়দিকে উত্তর। ও মধ্যম! কণ্ঠসস্কৌচনী পেখাদ্য়ের কলাবৃত 

পঙ্ষাংণ | 

(গ) স্লল্রস্মজ্র-সিশ্িমাহস্প (100 0052] 
[৮৮ 91 1১011850) -- স্বরযন্ত্রপশ্চিমাংশ কর্ঠিকাস্থির 

পৃষ্ঠছেশ হটতে আরম্ত করিয়া কৃকাটিকার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত 

বিশ্ুত, কলা দ্বারা "আচ্ছাদিত এবং অধরা কসংকোচনী 
পেনীদ্বয় দ্বার| পরিবেষ্টিত (১০৯ চিত্র)। উহা উর্ধাদিকে 

গলবিলের সহিত এবং অধোভাগে অনননলিকার সহিত 

অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ। উহার সম্মুখে অধিজাহবকা ও 

স্বরতন্্ীদ্বয় সহ ত্বিকোণ স্বরযন্ত্রদ্ধার লক্ষণীয় । 

পৃর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে গ্রপনিকার চতুর্দিকে 
দশটা পেন আছে । এক্ষণে এ সকল পেশীর বিষয় বিস্তারিত- 

ভাবে লিখিত হইতেছে । উহার প্রত্যেক দিকে পাঁচটা 

করিয়া ঈশটা পেণী বর্তমান_-তিনটা কণ্ঠসংকোচনী, একটা 

শিকাগলাস্তরীয়। এবং একটা শ্রুতিস্থরঙ্গাদ্ধারিকা | 

হ্চহীতহক্ষোৌচ্িলী পেশী (00909৮10001 

170190169০1 076 79721010%:)- "নামের তিনটা 

পেশী উপস্ুপরি পরম্পর-সংলগ্ন থাকিয়া এবং বিপরীত 

দিকের তিনটা পেনীর সহিত মিলিত ( ১৩৭1১৩৮ 

চিত্র) হইয়া গ্রসনিকাকে সম্পূর্ভাবে বেষ্টন 

করিয়া অবস্থিত। এরূপে সংযুক্ত পেশীগুলিকে কেহ কেহ 
,সমষ্টিতে একটা “গ্রাসনী” পেশী সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়। 



আশয়-পবিচয় | ৩১ 

(১২১ চিত্র 

গ্রসনিকা, অন্ননলিক1 ও শ্বামনলিকা । 
[ পম্চাড হইতে দৃষ্ট ] 

এন নণিক। 

থাকেন। উহার আবরণী দৃঢ় স্বাযুয় আস্তরণ বন্নের গ্তার 

আরুতিবিশিষ্ট এবং পশ্চান্দিকে শ্রীবাবংশের সম্মুখে নিবদ্ধ! 

উহার মধ্যরেখায় "গ্রসনিকা পেবনী” (6081506৩01 

[২90৩ ) বর্তমান _ইতা ছয়টা পেণীর সন্ধানরেখা। 
উক্ত পেনীগুলির' মধ উত্তরা কসংকোচনী পেণীর 

উৎপত্তিস্থান এক দিকে জতুকাস্থির চরণফলক এবং 

৮ 

প্রাববণী আ।বুগ্রচ্ছদা। 

৮ 

উত্তর। ক&সংকোচনী পেশী 

অপর দিকে 'অধোহনুমগুলের পশ্চাদ্দিকের দস্তোদুখল। 

মধ্যম! ক্সংকোচনী পেণীর উৎপত্তিস্থান কণ্ঠিকাস্থির, 

শৃ্গদ্ধয, উহাদের অন্তরাল ও শিফাকষ্টিকা শ্রায়ু, অধরা 

কণ্ঠমংকোচনী পেশীর উৎপত্তিস্থান অবটু ও কৃকাটিক! 
দ্বয়ের ছুই পারব । পূর্বে যে দৃঢ় স্াযুস্ত্রময়ী গ্রসনিক। সের্বশীর 
কথা বল! হইয়াছে, উহ্াই শ্রই সমস্ত পেশীর নিবেশ স্থান। 



২.২ 

স্পিষণগলান্ভব্ীস্র। পেস্পী 31০-0৮8ঘ- 
2৩03) শঙ্গান্তির নিফাপ্রবদ্ধন হইতে সম্ভৃত হইয়া সেই 

দিকের গ্রপনিকার পার্খ্দেশে ও 'মবটুকাস্থির পক্ষের উপর 

সংলগ্ল। এই পেণা মাকারে নাতিস্থল ফিতা ব! দড়ির স্কার। 

ইনার কার্ম্য গ্রসনিকীকে উপরে টানিয়া তোলা । 

শ্ুততিন্সবজাদ্হারিক্াা পেশ্ণী (2621400- 

[১1727৮10085 2৮00 011)6111৫6৮-121719 77005 ) 

কোমল তালু ও শ্রতিম্ুরঙ্গাদ্ধব হইতে সন্ত ২।৩টী পেশাব 

সমষ্টি, ইহা পূর্বববৎ সন্িবিষ্ট। ইনার ক্রিরাও পূর্ববৎ | 
বিশেষত্ব এই যে ইহা নাসাপশ্চিমদ্বারও ধন্ধ করে। 

পূর্বোক্ত পাঁচটা পেখা 'পরিগ্রমনিক' নাড়ীচক্রের শাখা- 

প্রতান দ্বারা অনুপ্রাণিত । কিন্তু শিফাগলান্তপীয়া পেখীতে 
নাগিনী নাডীর শাখা প্তানও দেখা বান । 

অন্ননলিকা ৷ 
তঞ্শনচিলস্ক1 (0)6501)18205 0: ০৪116 )-- 

অন্ননলিক। (১২৩) চিত্র মাংসতন্মপুঞ্জ ঘার। নিশ্মিত, বিতস্তি 

(এক বিঘৎ) প্রমাণ দীর্ঘ এবং ছুই অস্কুল আরত। 

গ্রসনিক! দ্বারা গলাধঃকৃত অনাদি এই নলিকার ভিতর দিয়! 

আমাশয়ে প্রবেশ করে। উহার উদ্দনুখ গ্রসনিকার সহিত 

এবং অধোমুখ আমাশয়ের মহিত সংনপ্চ | 

অন্ননলিক| ষষ্ট গ্রীবাকশেরক। হইতে আরম্ত করিয়া 

একাদশ পুষ্ঠকশেরুকা পর্যন্ত পৃষ্ঠবংশের সম্মুখভ।গকে আশ্রয় 

করির! অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্ঠ উহার তিনটা অংশ 
কল্পন] কর। হইয়া থাকে,- যথা গ্রীবাগত অংশ, উরোগত 

ধংশ এবং উদরগত অংশ। উহার মধ্যে প্রথম ও শেষ 
ংশ হৃশ্বাকার--তিন চারি অন্ুল প্রমাণ মাত্র । মধ্য অংশ 

দীর্ঘ--সাত বা আট অন্গুল প্রমাণ। ৰ 

( সন্ধন্ধ ) অনননলিকার প্রথম ভাগের অর্থাৎ গীবাগত 

ংশের সম্মুখে ক্লোমনলিকা, গ্রৈবেয়ক গ্রন্থির বামপিও), 

অধরাগ্রেবেয়কী সিরা ও ধমনী এবং নাড়ীদ্বয় দেখা যায়। 
উহ্থার পশ্চাতে পৃষ্টবংশ | দক্ষিণ দিকে দক্ষিণা মহামাতৃকা 
ধমনী, অনমন্তা সিরা এবং আরোঠিণী স্বরযন্ত্রনাড়ী অবস্থিত । 

আধুর্যেদ-সংহিত|| . 

বামদিকে বামা মহামাতকা ধমনী, অনুমন্তা সিরা ও মুখ্যা 

রসকুল্য! দেখ। যায়। 

উহার মধাভাগের অর্থাৎ উরোগত অংশের সন্বুখে 

( “উত্তর ফুন্ফুসান্তরালে” )- ক্লোমনলিকা, অনাহত নামক 
নাড়ীচক্র, বাঁম শক্ষাধরা ধমনী ও মহামাতৃক! ধমনী দেখা 

যায়। মহাঁধমনীর তোরণভাগ অননলিকাকে তির্ধ্যগ্ভাবে 
লঙ্ঘন করিরা উহার পশ্চাৎ ও বামদিকে প্রন্ছুত হইয়াছে । 
উরোগত অন্ননলিকার বামদিকে উক্ত ধমনীদ্বন এবং 

মহাধমনীর তোরণের উপান্তভাগ দেখা যার । উনার দক্ষিণ 

দিকে দক্ষিণ ঘুপ্ফুপধরা কলা এবং আরোহিণী স্বরমন্ত্রনাভী। 
উভার পশ্চাতে পুষ্টধংণ এবং রসকুল্যা। পরে ক্রমশঃ 

ক্লোমবিভাগস্কান অতিক্রম করিয়া 'অধর-পশ্চিম ফুন্ফুসাস্তরালে? 
প্রবিষ্ট উক্ত অন্ননলিকার সন্ুখে প্রথমে বাম। ক্লোমশাখা। 
ও দক্ষিণ ফৃণ্মুসাভিগা ধমনী । উহার নিম্নে সপ্যুখে হৃদগপর 
কলাকোৰ. পশ্চাতে অবরোহিণী মহাপমনী, মুখ্য রসকূলা 
এবং পুরোবংশিকা সিরা । উহার উভরপার্খে ফুন্যুসধরা 

কলার কোবদয়, 'গ্রাণদানাড়ীদ্ব় এবং উক্ত নাড়ীদরের 
শাখাপ্রশাথ। নির্মিত নাড়ীচক্র | 

অতঃপর অন্লনলিক! মহা প্রাচীব। ভেদ করিয়া উদরগুহায় 

প্রবি হইরাছে | উঞ্ভার শেষাংশ উদ্রগুগ্গার মধো 

তির্যাগ্ভাবে 'মামাশরের মুখে সন্বদ্ধ হইয়াছে । এই 

সংযোগন্থানের সন্ুখভাগে বক্কতের বাম পিগু, বামদিকে 
'আমাশরের বন্ধ, দঙ্গিণ দিকে যরৎপিপ্ডিকা দীর্ঘা এবং 

পণ্চা্দিকে মহাপ্রাচীরা পেশা । 

অন্ননলিক। নির্মাণ--মননলিকা হুক্ম ২ স্বতন্ত্র পেবা- 
তন্ত দ্বাব। নিশ্মিত। উক্ত পেশাতন্বগুলি আবার ছুই স্তরে 
বিগ্ুস্ত । তন্মধ্যে বাহিরের স্তর উদ্ধাধো-বিস্তৃত দীর্ঘতন্তব- 

নিশ্ষিত; ভিতরের স্তর চুড়ির স্যার অনুপ্রস্থভাবে 
অবস্থিত) অন্ননলিকার ,অত্যস্তরভাগ স্থল কলা দ্বারা 
আবৃত । এই কলাসংলগ্ন শ্লেম্মস্রাবী গ্রস্থিসমূহ হইতে তরল 

শ্লেম্সা নিঃস্যত হইয়! অন্ননলিকার অভ্যন্তর ভাগ সর্বদা আর্ত 
করিয়া রাখে । অন্ননলিক। বহু নাড়ীজালক, ধমনীজালক ও 

[সরাজালক দার! পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে নাড়ীজালক নাগিনী 
নাড়ীর এবং প্রাণদা নাড়ীঘবয়ের শাখাপ্রশাখা দ্বার! নির্মিত। 



( ১৩৯ চিত্র ) 

নাসাগুহাঃ মুখ ও গলার অভ্যন্তর ভাগ। 

[ মুখ, নাস এবং গলতাল্বাদি প্রদর্শনের জন্য মধ্যরেখায় ছেদন করিয়। দেখান হইয়াছে। ] 

ললাটাকোটব 

নাস|তব্গ] 5৭র। 

১2০ ৫৪৩টি উদ্ধ তল. | 

নানার মপাম। 
৮ঞপস্থিব পাষণুক খাত 

গাব .কাটর 

মধ শুক্তিক। 

আপব শ্র্তিক। 
গসনিক। এজি 

৮০৪:--- নামানিন্ 
খনির -/' 

নানানর্গ! অবর। 

«1-5 খালার 

গসনিকাব। 
নাসাগ্তভা-পশ্চিমাএ| | টি 

কোমণ তাবু 4 ১ ৫ চি 
্ ্ দত ১ ভি ডু %/4 ্ 17 ০ সি ২১2 ঢচন। 

্ 2 র্ এটি 7৮ ॥ 
ঠা % রঙ ঞ ? / হু 

রি ষ্ঠ শি রী ৭ পিএ ৮ «৯ ২ ন( ঠা বা) 

৭511 5112 % ক ॥ টি 11 5 7. বং ॥ এ (৮৩ প রী 1. ও সি £ বা? 5 

'দ্রতাধ। প্রাবাকশেবক। না সু 8২ টি ,৭:951142 /5547দু 

1. তি 

গসনিক।ব গলপিপাৎশ শা চি র ৰ ॥ 101. চপুকাজহাকগিক। পণ 

করা (2, নককগ ক। ।.পশা 
এধিগ্রিতিবক| ৮ 10১ রি 

| ২ 8 
8 ৬০ এ ৮:&ল1০০1 0 শ 
১৯৪1৭ তা পি ন্ নি 

গ্রসনিপার গধবাংশ টি নিক ১৩... ৯ 
্ 719 শা, * ্ টি «১১০ মর ৃ €(৪৪% . চি 1 ॥ ৭ পা 

[০ 4 ঠাপ জা 1 + সি 4017 ০8৭1 ৃ 
| (ক্ক১০০০৯ | 1 সত ফি ভিহ্বাসেণনিক। 

চা 

স্বরবন্ 

ট ২, অবটুক 
পককাটকাংশ স্বরযস্দগাব 

স্ববতন্থী 

অন্ননলিকা ] টি ককাটকাংণ 

৯৯ গ্ৈবেয়ক দি 





[ ১২৩ চিত্র] 

অন্ননলিকা । 
(সন্মুখস্থ হাদয়-ফুস্ফুসাদি অপসারিত করিয়া! দশিত ) 

অনননলিক। 

দক্ষিণ! মহামাতৃক। ধম।? 
বাম মহামাতৃক1 ধমঃ 

প্রথম। পন্ড ॥ ক্লোমনলিক। 

দক্সিণ। 'অঙ্গাধরা ধমন শি রায়া অঙ্জাধরা ধনী 

£ভারণা মহা ধমন 

দন্সিণ| ক্রোমশাৎ | 
বাম ফ্লোমশাখ 

অবরোহিণী মহাধমন' 

দক্ষিণা পুবোবংশিকা সিং অনননলিকা 

ক পর | ৮ ৯ ৯৯৯১ 

অন্ননলিক।| (কর্তিত) 

(মহা প্রাচীর! ভেদ করিয়। নির্গ ত) 

মহাধমণী 

(মহ প্রাচীর। ভেদ করিষ। নির্গত) 

“২৩২ প্রষ্ঠার সম্মুখে 





দাঁশর-পরিটয় 1. 

আর ধননীজাঁপক অধর * গ্রবেয়কী, "পু কান্থগা এবং 
খনননলিকা হুগা, নাড়ীশাখা হইতে প্রন্থত। 

এই পর্যাস্ত যে সকল যয্ত্রের বিষয় বলা ই 

বনতর। আমাশয় প্রভৃতি মুখ্য অন্পপচনযন্ত্ উদরগুহার ম মধ্যে 
অবস্থির্ত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

উদরগুহা। 
শুদেম্সঙওহা! (/1১00চ29] 0০7 )-উদরের 

অভ্যন্তরে অবস্থিত; ইহা অলাবুফলের স্তায় আকুতিবিশিষ্ট 
শরীরের বৃহত্তম গুহা (১২৪ চিত্র)। ইহা! 'উর্দভাগে 
মধ্যপ্রাচীরা দ্বার উরোগুহা হইতে বিভক্ত এবং নিয়ভাগে 
শ্রোণিগুহার সহিত মিলিত। ইহার পশ্চিম সীমায় গম্ভীর 
প্রাবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত পৃষ্ঠবংশ, কটিলম্বিনী-পেনীচতুষটয় 
এবং কটিচতুরজা পেনীদ্বয়। “ইহার সম্মুখ সীমায় এবং 
উভয়পার্বে পূর্বববণিত উদরাস্তশ্ছদা নায়ী গম্ভীর! প্রাবরণী 
ঘারা আবৃত নিযস্থ পশডকা ও উপপশুকা এবং জঘন- 
কপালঘয় অবস্থিত। র্যা নামী কলা সমগ্র উদরগুহার 
অভ্যন্তর ভাগকে আচ্ছাদন করিয়া আছে । উহার বিষয় 
পরে বলা যাইবে। 

উক্ত উদরগুহা নিক্নলিখিত যন্ত্-তন্ত্রের আধার ;. যথা 
আমাশয়, ক্ষুদ্রোন্জ। বৃহদন্জ, যকত, লীহা, অগ্ন্যাশয়, 

" বৃক্কত্বয়, গাবানীঘ্বয়। বস্তি, অবরোহিণী 'মহাধমনী, 
অধর! মহাসিরা, রসকুল্যাসংযুক্ত রসপ্রপা এবং 
মণিপুরলামক স্বতন্ত্র নাঁড়ীচক্র । ও 

_.. বর্ণনার সুবিধার জন্ত উদরের বহির্ভীগকে নয় ভাগে 

বিভক্ত করা হয় €( ১২৪ চিত )। উক্ত বিভাগের 

জন্ত চারিটা বিভাগ-রেখা কল্পিত হইয়াছে __ ছইটা 

দৈরঘ্যাহলারে এবং ইটা প্রস্থাছুসারে | দৈর্ধ্যাুসারিনী'রেখা 
, ছইটা ম্ধ্যরেখার ছুই "পার্থ অষ্টম উপপণ্ড'ক! মধ্যস্থলের 
উপর দিয়া উর্ধাধোভাবে বিস্তৃত। উদ্বয় রেখাই স্তনচুচুক 
*ইইতে বঙ্ষণরজ্ছুর মধ্যবিন্দূপধযস্ত বিস্তৃত । প্রস্থানথসারিগী 
রেখ ছইটার মধ্যে একটা উপরে অবস্থিত, তাহার নাম 
বরা | নী নাভির উপরিভাগে নবম উপপঞ্জ্চা- 

১১৬ 

২৬. 

ঘ্বয়ের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়াছে। অপরটী মীভির দিয়ে 
অবস্থিত, উহ্বার নাম অধরমাভিকা1। উহ! উভয় জধন- 
কপালের শিরোভাগকে স্পর্শ করিয়াছে এইরূপ বিভাগের 

ফলে ( ১২৪ চিত্র ) উদরের সম্মুখ ভাগমনুয়টা প্রদেশে বিভক্ত 
হইয়াছে । যথা--উর্ধভাগে দক্ষিণ ও ম ভনুপার্থিক 
প্রদেশ, মধ্যস্থলে হৃদয়াধাঁরক, প্রাদেশ। মধ্যভাগে 
কটির সম্মুখে দুইদিক্ষে দুষ্ট “কুক্ষি বু). কৃটিপার্দথিক 
প্রদেশ, মধ্যস্থলে নাভির চতুদ্দিকে পরিনাপ্তিক প্রদেশ । 
অধোভাগে উভয়দিকে বঙক্ষণোত্বরিক প্রদেশ+ মধ্যস্থলে 

অধিবস্তিক বা বন্তিপ্রদেশ। এ গ্রদেশসমূহের মধ্যে 
কোন্ শারীর-বিভাগ কোথার অবস্থান করিতেছে, তাহা! 
সর্প স্মরণ রাখ। কর্তব্য | যথা-_ 

* ১। (ক) দক্ষিণ অনুপার্থিক-প্রদেশে | 10) 
11111 1] [)00116)00170 1২615101)- যক়তের দক্ষিণ- 

পি, বৃহদন্থের যাকৃত-কোণ এবং দক্ষিণ বুক্কাংশ অবস্থিত। 

(খ) হ্ৃদয়াধরিক-প্রদেশে (17 
[২5197 )--অগ্নাশয়ের দক্ষিণদিকের অর্ধভাগ, যক্কতের 

বামপিগ্ড ও দক্ষিণপিণ্ডাংশ, পিনকোষ, গ্রহণী, আমাশয়, 

অধিবুকসংঘুক্ত বুকাংশয়, অধরা মহাসিরা» প্রতীহারিণী সিরা, 

অবরোহিণী মহাধমনী, মণিপুরনামক নাড়ী চক্র এবং রসকুল্যা 

্রন্থতি। (গ) বাম অনুপাস্থিক-গ্রদেশে (15 7:66 
ঢ11)00110170777৩ [২0121011 ) -- আমাশয়স্কন্ধ, প্লীহা, 

অগ্ল্যাশয়পুচ্ছ, বুহদস্ত্রের প্লেহিক কোণ এবং বাম বৃক্ষাংশ! 

২। (ক) দক্ষিণ *কটিপাশ্বিক-প্রদেশে (11) 

13151761400] চ০/10%8 ১-- -বুহদগ্জের আরোহী ভাগ, 

দক্ষিণ বৃকের! নিম্নাংশ এবং ক্ষুদ্রীস্ত্রের কিযদংশ। খে) 

পরিনাভিক-প্রদেশে (11) 00001011101 16100 0 

বৃহদস্ত্রের অন্প্রস্থভাগ, '্রাহণর কিএদংশ, বপার মধ্যভাগ, 

[50015830016 

, অস্্রন্ধনিকা'র অংশ এবং ঝুল পরিমাণে, ক্ুদ্রান্ত। এগ) 
বাম কটিপাস্থিক-প্রদেশে ( 11) [.€£ 14911)1021 

[২621010 )--বুহদস্ত্রের অবরোহী ভাগ, বামবুকের নিয়াংশ 

এবং ক্ষুদ্রান্তরের' কিয়দংশ । 

'৩। (ক) দক্ষিণ , বগুক্ষণোত্তরিক-এ 
(-15151061351781 468108 ) ++ দক্ষিগা 



[ ১২৪ চিত্র] 

উদর ও বক্ষের সম্মুখস্থ কাণ্পনিক রেখাবলী 
এবং রেখা-বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশ 

৫ রর / উতর / মধ্যরেখা 

//৮ 7 /7- ৫ “বাম স্তনাস্তরিকা রেখা 

দক্ষিণ অনুপার্থিক প্রদেশ ৫ রর | 1858 উত্তরনাভিকা রেখা! 

. দক্ষিণ কুক্ষিদেশ ছি 1 নু বাম কুক্ষিদেশ 

নিট - অধরনাভিক। রেখা! 

দক্ষিণ বজ্ষণোত্তরিক প্রদেশ 

-" বাম বজ্ষণোত্তরিক প্রদেশ, 

"(৬ 
| ১। হৃপয়াধরিক প্রদেশ । ২। পরিনাভিক প্রদেশ। ৩ অধিবস্তিক প্রদেশ । ] 



আশয়-পরিচয়। 

উত্ক, উত্ুকপুচ্ছ এবং বৃষপ-ধমনী প্রভৃতি। (খ) 

অধিবস্তিক-প্রদেশে (11 [1190:28৮010 1৩৩21910)-- 

কুত্রানত্ররে কিয়দংশ, শিশু ও তরুণগণের মৃত্রপূর্ণ বস্তি 

এবং গভিগী স্ত্রীর গর্ভাশয়। (গ) বাম বঙকষণোত্তরিক- 
প্রদেশে (1.6 [010170] (৩0৮ )-বাম গবীনী, 

বৃহ্দস্ত্রেরে কুগুলিক! এবং বৃষণ-ধমনী | 

উদরগুহাঁর চারিদিকে সাতটা ছিদ্র আছে। তন্মধ্যে-_ 

উদ্ধে মহাধমনীর ছিত্র, অধরমহাসিরার ছিদ্র এবং অন্ন- 

নলিকাবিবর - এই তিনটা গুহার আচ্ছাদন মহা প্রাচীরাতে 

সন্নিবদ্ধ। অন্তর্বগক্ষণীয় নামক ছিদ্র দুইটা বজ্ষণদেশদয়ে, 
এবং বগুক্ষণদরী নামক ছিদ্র ব| ফাটাল দুইটা এদ্কলে 

যঙ্ষণিকা নামক স্গাযুরজ্ুর নিয়ে 'অবস্থিত। ইহাদের 

বিষয় পুর্কেই বণিত হইয়াছে । 

উদর্য্যা কল! । 
উদর তা (17011900011) )--যে সুক্ষ, স্বচ্ছ 

ও মন্থণ মহাঁকলা। ( বা স্তরদয়ান্বিত ঝিল্লী) একটা স্তরের 

দ্বারা সমগ্র উল পরিসরকে এবং এন্ত একটা স্তরের 

দ্বার! উদরগুহা-মধ্যস্থ যন্ত্রসমূহকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছে, 

তাহার নাম উপর্য্যটা কলা (১২৫ চিত্র)। ইহ! উরস্তা 

কল।র গ্ভা নিশ্ছিদ্র মহাকোবস্বরূপ। এই মহাঁকোষের 

স্তরদ্বয়ের মধ্যে তন্থ ও পিচ্ছিল লদীকা অন্পমাত্রায় 

পরিলক্ষিত হয়। এই লসীকাই স্বকীয় পিচ্ছিলতার দ্বার! 

যন্ত্রগুলির পরম্পুর ঘর্ষণঞ্নিত ক্ষ. নিবারণ করিয়। থাকে । 

এই লপীকাই রোগবশতঃ বিকৃত ও বদ্ধিত হইলে 
জলোদরের সৃষ্টি হইয়৷ থাকে। 

'এই উদর্ধ্য! কলার ছুইটী পৃথক কোষাকার 'অংশ আছে-- 

বাস্থকোৰ বা মহাকোষ এবং আভ্যন্তরকোষ বা লঘু: 
কোঁধ। বাহাকোষের বহিঃস্তর উদরগুহার পরিসরকে আবৃত 

করিয়া রাখিয়াছে ) অস্থংস্তর বন্বৎ, প্লীহা, আমাশয়, গ্রহণী, 

বৃহান্, কষু্রীন্ত্, বস্তিশীর্য এবং সপরিকর গর্ভাশয়কে আবৃত 

করিয়া! রাখিয়াছে। উক্ত ফন্ত্রসমূহকে যথাস্থানে বাধিয়! রাখিবার 

অন্ত এই কলাটা যেষে স্থলে দ্বিগুণীভূত হইয়াছে, সেই' সেই 
স্থলে ষকদাদি য্ত্ের বন্ধনীর স্থষ্টি হইয়াছে । তম্মধ্যে--যকত, 

২৩%. 

শ্লীহা, আমাশয়, কষুদ্রানত্, বৃহধপ্র, বস্তি, গর্ভাশয় এবং গুদাদির 

ধারণার্থ যে সকল বদ্ধনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের নাম মুখ্যা 

বন্ধনী; আশয় প্রকরণে ইহান্র'বিস্বৃত বর্ণনা করা যাইবে। 
যক্কং এবং আমাশদের মধাস্থলে, নিয়ে এবং পার্্ভাগে 

উদর্ধা মহাকলার 'আভান্তর বা লঘুকোধ অবস্থান 

করিতেছে । এই লবুকোষের দীর্ঘ বা লম্বমান অংশ বপা 
নামক সুুল কলাংশেব মধ্যে প্রবেণি করিয়াছে । যরুদবৃত্তের 

নিষ্ে উভয় কলাকোষের সংযোক্ষক একটা ছিদ্র আছে, উহা! 
উদর্যযান্তরিক ছিদ্র নামে পরিচিত। কলাকোষদ্বয়ের 

মধ্যবন্তী লসীকা সেই পথেই পরম্পরের অঙ্কিত সম্বন্ধ 

করে। 

স্পা (175 0),009111011))--উদর্য্য। কলার চারিটী 

স্তরেব সম্মিলিত ভাগের নাম বপা। এই বপার' উল্লেখ 

বেদেও দৃষ্ট হয়। স্থল জবনিকা সদৃশ এই বপারু হবার! 
অন্ত্রগুলি সমুখভাগে স্ুরক্ষিত। এই বপা আমাশয়ের 

নিয় সীমা! হইতে লম্বমমান ও অনুপ্রস্থভাবে বিস্তৃত) 

এইভাবে ইহা ক্ষুদ্রান্বগুলিকে রক্ষা করিতেছে ইহার 
নিম সীম বিমুক্তাগ্র অর্থাৎ পর্দার গ্তায় লম্বমান যোদস্বী 

লোকের উদরে মেদের সঞ্চয় এই ০8 
বিশেষভাবে দুষ্ট হয়। 

যে যে স্থলে উদধ্য। কল! দ্বিগুণীভূত হইয়। সেই সেই 

স্থলে কতকগুলি স্থালীপুট নিম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
গুদনপিকা) বস্তি, যোনি ও গরাশয়াদির অন্তরাল স্থলে 

স্ীজাতির দুইটা স্থাণীপুট বা! স্থালিক। দৃষ্ট হয় _- একটা 
বস্তি-গর্ভাশয়ান্তরীয় (৮৬১1৩)-1161106 00001) ) 

এবং অপরটী যোনিগুদান্ত্রীয় (০০৮০ ৬221021, 

[১900 | (১২৫ চিত্রে ৩9) কিন্তু পুরুষধিগের 

শরীরে (গভাশয় ন! থাকায়) বস্তিগ্রদান্তরীয় (1২০০৮০- 

০51011000৩0) নামে একটা মাত্র স্থালিকা, 

লক্ষিত হয় । | 

ইহ। ভিন্ন গ্রণীর চতুদ্দিকে আরও .পাচটা উদর্ঘ্যাকলা- 

নির্মিত স্থালীপুট আছে যথা _উুকের টিক তি 

এবং কুগুলিকার অস্তরালে একটা । 



[ ১২৫ চিত্র ] 

উদর্য্যা মহাকলার কোষঘয় 
উদরগুহার খন্ত্রতন্ত্র উর্ধাধশ্ছেদ করিয়া দেখান হইয়াছে 

(আ্ীশরীরের চিত্র) 

উরোগুহাদ্ 

যর 

আমাশয় বন্ধনী 

আমাশয় (কর্তিত) 

. বৃহদন্ত্র (কন্তিউ) 
বপার ভিতরের স্তরদ়্ 

ষদ্রান্ত্ (কর্তিত) 

ৰা ৬ কলার মহাঁকোষ 

৪ 

বস্তি 

যোনিমার্গ 

১। উদর্যযাকলার যরুৎ-পৃষ্টস্থিত শেষ সীম 

২। উদর্য্যা-বিরহিত শ্বরুদংশ | 

৩। যোনি-গুদাস্তরীয়া কলাময়ী স্থালিক|। 

৪। বস্তি-গর্ভাশয়াস্তরীয়। স্থালিক| | , 
[ চিত্রে বাণাগ্রফলক দ্বারা উদরধ্যা কলার কোধদবরের মধ্যবর্তী ছিত্রর ও লঘুকৌষ দেখান হুইয়াছে ] * 



১ 

শে 

উ্তক বন্ধনী । ৫ উও্তুকীখধ 
্ীয় মেদ? পুচ্ছিকা । ২। বুহদন্্র পা্টক1 | ৩। উদরধ্যা কলার শেষভাগ । ৪। উও 

পন টু তার াররগনী। ৮1 বুহদস্ত্রের ্লীহার দিকের কোণ । ৯1, ক্ষুত্রান্ন (বাম 

টিলির রাখী হয়ছে )। ১০1 উতুক (রজ্জু দ্বারা টানিয়! রাখা হইয়াছে )1. ১১। ক্ষুত্ান্ত্ ন্ধনী। ] 



২৩৮ 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষন্ন এই যে 

নিম্নলিখিত আশয়গুলি সর্বাংশেই উদধ্যা কল! দ্বার! 

আচ্ছাদিত রহিয়াছে; যখা--যক্কুৎ। আমাশয়, গ্রহণীর 

উত্তরাংশ, শ্লীহা, .কুদ্রানত্, বৃহদস্ত্রের অনুপ্রস্থভীগ, কুগুলিকা 

এবং উত্তরগুদ। অধিকন্ত, স্ত্রীশরীরে ছুইটী বীজকোষ, ছুইট 

বীজশ্বোত এবং গর্ভাশয়ও এইরূপে উদর্য্যাকলু। দ্বারা সম্যক্ 

পরিবৃত। কিন্তু বীজস্রোত ছুইটার পুষ্পিত মুখ্য উীরর্য্যা- 
কোষের মধ্যে উন্ুক্তা বস্থায় দৃষ্ট হয় । 

নিয়লিখিত অংশগুলি উদর্য্যাকল। দ্বারা আংশিকভাবে 

আচ্ছাদিত, যথা--গ্রহণীর অন্থপ্রস্থভাগ ও শেষভাগ, উত্তুক, 

বৃহদন্ত্রে আরোহী ও অবরোহী ভাগ, মধ্যগুদ, যোনির 

উত্তরাংশ এবং বন্তিপৃষ্ঠ । উদর্ধ্য। কলা--অগ্ন্াাশয়, ছুইটা 
বুক এবং দুইটী অধিবৃককে নাম মাত্র স্পর্শ করে। 

' আমাশয় । 
আমাশয় (১৮০1750)* _-ভূক্ত ও গীত অন্ন-পানাদি 

উদরমধ্যে গিয়া প্রথমেই যে স্থলে অবস্থান করে, তাহাকে 
প্রাচীন আচার্যযগণ আমাশয় বলিয়াছেন। উহা কোমল 

মাংস দ্বারা নির্ট্িত এবং আকারে মসক বা ভিত্তির হ্যায়। 

ইহা উদরের বার্সানুপান্ধিক ভাগ এবং হৃদয়াধরিক ভাগকে 
আশ্রয় করিয়া বক্রভাবে + অবস্থিত (১২৭, ১২৮ চিত্র)। 

মহাগ্রাচীরাকে ভেদ করিয়! বিনিগগত অন্ননলিকার নিম্ন মুখের 

সহিত ইহার মুখ সংবদ্ধ। ইহার দৈর্ঘ/ প্রায় এক বিতন্তি 

( বিঘৎ ). পরিমিত, এবং প্রস্থ পঞ্চাঙ্ুল পরিমিত | রহুভোজী 

ব্যক্তিগণের আমাশয়ের প্রস্থ কিঞ্চিধিক। ইহার উর্ধদিকে 
ধামভাগে মন্থাপ্রাচীরা) নিম্মে বৃহদন্ত্রের অনুপ্রস্থভাগ-- 
বপার দ্বার আচ্ছাদিত। ইহার দক্ষিণদিকে যকত, বামদিকে" 
ললীহা ও পশ্চাতে অগ্্যাশয়। অন্পপানা্দি প্রচুর পরিমাণে 

ভক্ষণ করিলে ইহা বিস্ফারিত হইঘ্বা! উঠে, তখন ইহার দৈর্ঘ্য 
ও প্রস্থ বন্ধিত হইয়া ইহ! নাভি পর্যন্ত লম্মান হয়। 
বহুভোজী লোকের আমাশয় সর্বদাই বিস্ফারিত থাকে এবং 

১ শপ সপ আসা জা শী জপ . আপা পপ পিসীর আজ শপ শী পিসপ শট | আজ সা ০ ৯ 

আযুর্কে্-সংহিত। | 

উহাদের ক্রমে আমাশয়-বিক্ষার ( [0112,0,6100 01 

9091770]1 ) নামক ছৃঃখদায়ক ব্যাধি হয় । 

আমাশয়ের নয়টী অংশ বিশেষরূপে লক্ষা করিতে 

হইবে । যথা_-ইহার দুইটা বার, ছুইটা ধারা, ছুইটী তল, 
আম।শয়স্বন্ধ, আমাশয়-মধা এবং আমাশয়-প্রণালিকা। 

(১) চ্হাল্রচ্তশ্ব-_-আমাশয়ের দুইটী দ্বার উহার 
ছুই প্রান্তে অবস্থিত। তন্মধো উর্ধদ্বার অন্ননলিকার সহিত 
সম্মিলিত। হৃদয়ের নিকটবর্তী বলিয়া! উহা! হার্দিকদ্বার 
(০৮/31850011809 ) নামে অভিহিত। আমাশয়ের 

অধোদ্বার গ্রহণীর মুখের সহিত সংযুক্ত এবং অন্ুরীয়াকার, 

এজন্য উহা মুদ্রিকাদ্ধার (8109110 017180০ ) নামে 

অভিহিত । এই মুদ্রিকাদ্ধার সঙ্কোচ-প্রসা্ধণীল মাঁংসময় 
স্থগোল কপাটের ছার! সুরক্ষিত ও কলাবেষ্টিত। এই 

কপাটের নাম যুদ্রাকপাটিকা (751017৫ 5৪16 )। 

(২) শ্বাবীন্য্_-আমাশমের দুইটী ধারা (21972109) 

আছে-_উর্ধাধারা ও অধোধার! (নিয়ধারা)। তন্মধ্যে উদ্ধধারার 
নাম আমাশয়ক্রোড়িকী (155456: 0%2৮906) ইহা 

অন্ননলিকার দক্ষিণ ধারার অনুবন্ধী, হ্রম্বাকার এবং উপর 

হইতে দক্ষিণ দিকে প্রহ্থত । নিয়ধারার নাম আমাশয়- 

পৃষ্টিকা বা আমাশয়তলিকা (0155167 0৮52৮16) 

ইহা আমাশয় স্বন্ধকে বামদিক হইতে বেষ্টন করিয়া 

আমাশয়ের নিম়সীমায় প্রস্থত। পূর্বববর্িত বপা নানী স্থূল 
কলা আমাশয়ের এই ধারায় সংলগ্ন । 

(৩) অলান্রস্্--আমাশয়ের ছুইটা ধারার অন্তরালে 

স্থিত বাহ্ প্রদেশদ্বর ভল (9৪1০) নামে অভিহিত। এই 
ছুইটা তলের একটার নাম পুরস্তল বা সম্মুখতল, অপরটীর 
নাম পশ্চিমতল। শৃন্তগর্ভ আমাশয়ের সঙ্কোচ বশতঃ উহার 
যে বিবর্তন হয়, তাহার ফলে সন্মুখতল উর্ধতল ও পশ্চিমতল 

অধস্তল হইয়া যায়। আমাশয়ের অভ্যন্তর ভাগের বর্ণনা 
উহার নির্মাণ প্রসঙ্গে বলা যাইবে। 

শপ শিশির শিস ও তি পপ ইসস বিল ইিশ 

" বঙ্গ ভাষায় আমাশয়কে কেহ কেহ 'পাকন্থলী” নামে অভিহিত করিয়াছেন কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে চর 
টাকে আমাশয় অর্থাৎ অপর অম্নের আশয় বলিয়া আদিতেছেন। অতএব এই নাম রাখাই সুসঙ্গত মনে হয়| 

। ৰঁ এই বক্রভাব, কাহারও বড়ণীর স্তায়, কাহারও বা অস্ুপ্রন্থ ভাবৈ মসকের ভতায়। 



আশয়-পরিচয় । ২৯, 

[ ১২৭ চিত্র] 

আমাশয়ের আরুতি ও নির্মাণ । 
আমাশয্বদ্ 

পৃঃ 

আমাশয় মধ্য 

পৃঃ 

প্ 

৯ 
সা চা 

[ ক্র-ক্র-ক্র_আমাশয়ক্রোড়িকা ধারা । 

১__হান্দিকদ্বার | 

(৪) ত্মীক্মাপশম্ঘহ্ (00009) ৮ 

আমাশযস্ন্ধ নামক আমাশয়ের কুজাকার স্বদ্ধদেশ উদরগুহার 

বাম*অন্গপার্থিক প্রদেশে মহাপ্রাচীরার ক্রোড়ে অবস্থিত। 

উহা আমাশয়ের সর্বাপেক্ষা বিক্ষারিত অংশ এবং বাম দিকে 

রুলাবন্ধনী দ্বার! সংবদ্ধ 

(৫) আঙ্মনা” আনমনা (3001 0£ 50101200) 

আমাশয়ের ক্ষীটতোদর মধ্যভাগের নাম আমাশয়-মধ্য। এই 

অংশই প্রধানতঃ অন্নপান ধারণ করিয়। রাখে । 

(৬) আমাশয়নপ্রণালিকা। চ2/1021০ ড০5৮1- 

৮৪16 )-_ুলনলের স্তায় আকৃতি বিশিষ্ট আমাশয়ের শেষ- 

ভাগের নাম আমাশর-প্রণালিকা । উহ! গ্রহণীর সহিত স যুক্ত 

ও পিত্বকোষের .নিকটবর্থী। উহার শেষ অংশের ভিতরে 

পূর্ববণিত মুদ্রাকপাটিক! (6510:10 ৪9156) অবস্থিত। 

২-_তিরশ্টীন মাংসতন্ত সমূহ। 

পৃঃ 

পৃ-পৃ-পৃ-আমাশয়পৃষ্টিকা ধারা । 
৩--অনুপ্রস্থ মাংসতস্ত সমূহ । | 

আমাশয়ের নির্মাণ -আমাশয় চারিটা বৃতি ব1৷ আবরণী 

দ্বারা নির্শিত। তন্মধ্যে বহির্ভীগের কৃতি বা আবরণী উদর্ম্য। কল! 

দ্বারা নির্মিত ; উহার ভিতরের আবরণী মাংস স্থারা নির্িত। 

তাহার ভিতরের আবরণী সঃযোজক তন্তজাল দ্বারা নির্শিত 

এবং তাহার 'ভিতরের অর্থাৎ সর্বাভাত্তর আবরণী গুল কলা 

দ্বার নির্শিত। প্রত্যেকের বিষয় পৃথকৃভাঁবে বলা যাইতেছে । 

(ক) বহিরাবরণী -_ বহিরাবরণী উদর্ধ্যা কলার 

সন্দুথের ও পশ্চাতের স্তরদ্য় দ্বারা নির্মিত। প্রবন্থন স্থান 

ব্যভীত উহা! আমাশয়ের সমগ্র বহির্ভীগকে আবৃত করিয়া 

রাখে। প্রবন্ধন স্থান সমূহে উক্ত কলার দ্বিগুণীভূত 

অংশ কলাময়ী বন্ধনী রূপে পরিণত হয় এবং আমাশয়কে 

যরুৎ, গ্লীহা ও মহাপ্রাচীরার, সহিত. বন্ধন করিয়া.থাতে . 

আমাশয়ের নিষ্নধার! বৃহাত্ত্ের অনুপ্রস্থ অংশ্রে সহিত 

বপা। বন্ধনী দ্বারা সংবন্ধ। * 



২৪৩ আম়ুকোর্দ-সংহিতা | 

( ১২৮ চিত্র) 

'আমাশয়ের অভ্যন্তর ভাগ।: 
সম্মখার্ধ ছেদন করিয়া দেখান হইয়াছে 

আমাশয় প্রণালিক। 
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. (খ) .অনংসময়ী আব্র্রণী-মাংসমরী আবরণী" স্যতন্ 

পেশীতস্ত বা নির্দিত। এই সকল পেশীতন্ত তিন ভাবে 

অবস্থিত্ত-_ এক. প্রকার“অনুলম্ঘ ভাবে, অন্ত প্রধ্ষার শন্ুপ্র্থ 

জবে এবং অপর প্রকার ।ত্যগৃভাবে । তন্মধ্যে অনুলম্ব তত্ত- 

গুলি বাহিরের দিকে অবস্থিত। অন্ুপ্রস্থ তস্বগুলি সমগ্র 

আমাশয় বেষ্টন করিয়া! উভয় আবরণীর মধো অবস্থিত। 

তির্ধ্গ্ ভাবে বিস্তৃতু তন্বগুলি ভিতরের দ্রিকে অবস্থিত |, এই 

ভ্রিবিধ পেনীতন্তর্জালের ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কোচ ও প্রসার হওয়ায় 

আম]শয়ের মধ্যে ভুক্তদ্রব্যের উপর মস্থনবৎ ক্রিয়া হয়, উন্াতে 

পরিপাক কার্ষেচর কিশেষ সুবিধা হয় । 

(গ) সংযোজক-তত্তময়ী আবয়ণী-সংযোজক- 

তন্ধমন্ী আঁবরণী স্থল শ্রেম্মলর্কলা নির্টিত আত্যস্তর আবরণীকে 

সম্যকৃষপে আমাশয় প্রাচীরের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে। 
হার মাকড়সার জালের স্তায় ৬ স্ঙ্ শ্লাযুসত্র 

রা এই আবরণীর মধ্যে লিরা,. ধমনী ও রসায়নীর 

বলীসমুহ 
[ ১। আমাশয়ের হার্দিক ঘ্ধার। ২। আমাশয়ক্রোড়িকা ধার! ৩। আমাশয়পৃঠ্ঠিকা ধারা । ] 

জালকসমূহ এবং প্লাচক-রসম্রাবী অণুগ্রন্থিসমূহ বর্তমান । 

(ঘ) আতভ্যন্তরী আবরণী--আমাশয়ের অভ্যস্তরস্থ 
'আবরণী গুল শ্লেম্রলকল। দ্বারা নির্মিত । আমাশুল যখন শৃন্ত 

থাঁকে তখন ইহা বুদ্ধের গাত্রচর্দের ন্যায় শিথিল ও ব্রলরোজি- 

যক্ত থাকে। কিন্ত আমাশয় ভুক্ত দ্রব্যে পূর্ণ হইলে উক্ত কলা 
আর শিথিল ও বলীযুক্ত থাকে না। আমাশয়ের এই আ্মাভ্ন্তর 

আবরণীর মধ্যেই ক্লেদক শ্লে্সআাবী ও পাচক-রসম্রাবী অপুষ্টি 

সমুহের মুখগ্ডলি উক্ত থাকে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ গ্রন্থিসমূহ 

হইতে রস নির্গত হইয়] ভূক্তদ্ব্যকে প্রথমে ক্লিন ও ল্লেম্মার 

সংযোগ বশতঃ পিচ্ছিল করিয়া থাকে । পরে পাচক রসবী 

রস্থি হইতে পাচক অস্নরস নিঃন্থত হয়। পরীক্ষা ছার। প্রমাণিত 

হইয়াছে" যে আমাশয়নের অত্যন্তযুস্থ এক অন্ুলস্পরিমা$ স্থানে 
এইবপ পাচক-রসম্রাবী গ্রন্থির সংখ্যা! এক: 'শতেরও, কধিক। 

এ সকল গ্রন্থি যথাকাঁজে উপযুক্ত পরিমাপ ক্আাল ক্ষণ, 

করিয়া পরিপাক কীর্ধোের সহায়ত করে, * .....+7::- 7. 



( ১২৯ চিত্র ) 

গ্রহণীর আকৃতি ও সন্নিবেশ স্থান। 
(এই চিত্রে যরুগ উর্ধে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। আমাশয়ের ছুই প্রান্ত এবং গ্রহণী রাখিয়া 

অনশিষ্ট ক্ষুদ্রান্ত্র ও রহদন্ত্রের অপদিকাংশ অপসারিত হইয়াছে )। 

পিন্লসোত 

গহণা 

০১০ কুছ 
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[ আ--আমাশরস্কন্ধ ( কহিত 1 অ-মগ্র্যাশর | মং পঃ_মহাধ্মনী | অঃ মং-আপরা মামির | বুঃ অহ 

বৃহদন্ত্রে অবরোহিভাগ । উঃ ধঃ--উত্তরান্ত্রিকী ধমনী | বুঃ আঃ বুহদস্তের আরোহিভাগ | ১-নারুত পিন্তজ্বোত | 

২__যরৎ বন্ধনী । ৩--অভিযাকৃতী ধমনী । ৪--৫__মহাপ্রাচীরার মূলদবর | ৬--অভিগ্ীহিক1 ধমনী | ] 





মা (৪৯ এ পম ভে স্১এজ ৯ 

আঁশয়-পরিচয় , 

ভব আশিক পৌম্যপ -- আমাশয়ক্রোড়িক! 

. ধমনীন্বয়ের ও আমাশয়তলিক। ধমশীদ্য়ের শাখা-প্রশাখা 
ঘারা আমাশয়ের পোষণ হইয়। থারে। এই সকল ধমনী- 
প্রশাখা মহাধমনীর অর্দোদরিকা নামী শাখা হইতে 
উৎপন্ন | উক্ত নামের সিরাসমূহ ভুক্ত দ্রব্যের সারপুর্ণ 
রক্ত বহন করিয়া এঞতীহারিণী মহাসিরায় প্রবেশ করে। 

রসায়নীসমুহও সমগ্র আমাশয়কে বেষ্টন করিয়া আছে। 

তন্মধ্যে আমাশয়ের উপকণ্ঠস্থিত বরসায়নীগুলির মধ্যে মধ্যে 

অনেক রসগ্রন্থি' আছে । 

তঙ্না্পযেল্স শাড়ীমগ্ডল - মণিপুর চক্র 
হইতে উৎপন সক্ষম সুক্ষম নাড়ীজাল এবং প্রাণদা নাড়ীদ্বয়ের 

শাখা-প্রশাখাসম্ভৃত নাড়ীসমূহ আমাশয়-প্রাচীরের মধ্যে 
প্রশ্থত হ্ইয়াছে। এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে 

বিশেষ অজীর্ণ হইলে আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রাণদা নাড়ী- 
দ্বয়ের শাখা-প্রশাখাসমূহ উত্তেজিত হয় ও উহাদিগের হাদয়- 

ফস্ফুসাদিতে প্রশ্থত শাখাপ্রতান সমূহকে উত্তেজিত করে। 
ইহার ফলে বাযুজনিত হৃদ্রোগ বা শ্বাস ও কাস রোগ জন্মিয়া 

থাকে। ভমকশ্বাস (4৯০770% ) প্রায় এই কারণেই 
জন্মে। এই নাড়ীমণ্ডলের বিশেষ বিবরণ পরে নাড়ীখণ্ডে 

দ্রষ্টব্য। 

কষুদ্রানত্। 
হক্রুলরীত্র (52121) [10669011165 )-- কোমলমাংস 

নিন্মিত ও সুদীর্ঘ নলিকার ন্তায় আকৃতি বিশিষ্ট; ইা 
নাভির চতুর্দিকে রজ্জরাশির ন্তায় অবস্থিত। আমাশর 

হইতে অর্ধপক তৃক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্রান্্রে প্রবেশ করিয়! সম্াক্ রূপে 
পরিপাক প্রাপ্ত হইয়। থাকে, পরে উহা! বুহদস্ত্রে প্রবেশ করে| 

এইজন্য সমগ্র ক্ষুদ্ান্ত্র ও বৃহদস্্র পক্কাশয় নাষে অভিহিত। 

কোন কোন আচার্য্য কষুদ্রান্তরকে পচ্যমানাশয়ও বলিয়াছেন ।* 

্ষদ্রান্ত্রের উর্ধমুখ আমাশয়ের সহিত এবং অধোমুখ বৃহদস্ত্ে 

উ্তকভাগের সহিত সংযুক্ত। হশ্রুত বলেন, কাস দৈর্ঘ্য 
রি শশিপশশ শনি 

স্পেস | পিল পিপি পাসপীসপনি আস শিপন জসিম 
পপ ০২ সপ পা শশী 

৪১ 

পুরুষদিগের শরীরে সাড়ে তিন ব্যাম + অর্থাৎ ২১ফুট ৩ ইঞ্চ; 
ত্রীশরীরে ইহা অর্ধব্যাম কম ' তিন ব্যাম)। পাশ্চাত্য মতে 

ইহা ২৩ ফিট) কিন্তু অনেক সময়েই এই দৈত্যের অল্লাধিক্য 
দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্র নিজের করাস্ুষ্েব ন্যায় স্থল । 

ষুদ্রান্থ উদরধ্যাকলা নির্মিত বন্ধনীসমূহ দ্বারা পৃষ্ঠবংশের 

সম্মুখভাগে সংবদ্ধ। এ সকল "বন্ধনীর নাম অন্ত্রবন্ধনী 
(11 030106011৩5) | ইহাদের মধ্যে স্থানে স্বানে লশীকা গ্রন্থি 
(7৬1০৪০11110 15,205) বর্তমান । 

বৃহদন্ত্রের অনুপ্রস্থভাগ ও সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রগুলি বপা নামী 
যেদোবহুল স্থলকল। দারা সম্মখভাগে আচ্ছাদিত হুইয়। 
স্বরক্ষিত থাকে । ইহার চতুর্দিকে বৃভ্দন্ত্দৃষ্ট হয়। 

' বর্ণনার স্থুবিধার জন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটা বিভাগ কল্পন। 

করা হইয়াছে । যথা গ্রহণী, মধ্যান্তক ও শেষাস্ক। 

গ্রাহলী ()5০৫070:0)- গ্রহণী কুদ্রাপ্ধের আরস্থিকভাগ, 
গ্রাচীন মতে ইহ] দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ (১১৭, ১২৯, ১৩০ চিত্র) 

পিত্তকোব হইতে পাচক পিত্ত এবং 'অগ্ল্যাশয় হইতে আগ্নের 

রস দুইটী আোতের দ্বারা গ্রহ্ণীতে আসিয়। পড়ে, কিন্তু 
গ্রহণীতে প্রবেশ করিবার পৃধ্বে উক্ত ছুইটা স্রোতের মুখ 
যিলিয়! একটী নলিকা হইয়! যায়। আমাশয় হইতে আগত 
অর্ধপক্ক অন্ন উক্ত ছুই প্রকার পাচকরসের সংযোগে এই স্থান 
হইতে সম্যক পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে । আমাশক্র ও 

গ্রহণীর সংযোগন্থলর মধ্যে অবস্থিত মুদ্রিকাদ্বার নামক 
কপাটের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । অস্ত্রের এই অংশ অর্থাৎ 

গ্রহণী, বক্রগতিতে অগ্রযাশয়ের মস্তককে ক্রোড়ে রাখিয়৷ নিক্- 

দিকে প্রস্যত হয় ও শেষে অনু ঃস্থ বুহদস্ত্রের পশ্চাতে যায়। 

তৎপরে উহা! বামদ্িকে পৃষ্ঠবংশ লঙ্ঘন করিয়! দ্বিতীয় 

কটিকশেরুকার বামপার্্ব পর্যযস্ত প্রশ্থত হয় এবং পুনরায় 

বক্র হইয়! নাভির দিকে যায়। গ্রহণী এইরূপ বিচিত্র ও 

বক্রভাবে + অবস্থিত। গ্রহণী বিদীর্ণ করিলে ইহার মধ্যে 

আভ্যস্তর কলাবরণী বেষ্টিত পূর্বে শোতোঘরের, 
শি শি শি শোশাশি পারত পি পাটি স্পা ০ এপার শ্পও শী এ৯ জম্পাপাশটি ৭ 

* কষুদ্রান্ত্রেই ভূক্তদ্রব্যের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিপাক হয়, এইসন্ত এই নামটা খুবই সঙ্গত। শেখোক্ত মতে 

বৃন্ত্রই পঙ্কাশয় বা যলাশয়। + উভর বাহু বিস্তার করিয়া দড়াইলে করার হইতে অপর করাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘতাকে 

পির চসিক 'বাম” ) বলা হয়। ইহা! প্রায় ৬ ফুটু ১ ইঞ্চি রিিরজকিরানিযারনীগ সাতার 

১২ 

চে পপ 



৪২) আফুর্ধেদ-সংহিতা | 

( ১৩০ চিত্র) 

গ্রহণী ও অগ্ন্যাশয়। 
(বিদারণ করিয়। দর্শিত । ) 

১ ঠ 

4 
রি? ৫ 

101 ঁ 

4৫ :7111 1 1112 11410 ৬ 

প্রতীহারিণী মহাসিরা । 

৫) গ্রহণীর অভ্যন্তর ( বিদীর্ণ করিয়া দেখান হইয়াছে )। অগ্্যাশয়ও মধ্যে বিদীর্ঘ কর! হইয়াছে। ] 
[ ১। পিতস্রোত। ২। 

সম্মিলিত মুখ দেখা যায়-_উহা শলাকা! প্রবেশের উপযুক্ত । 

উহার মধ্যে রসাস্ধুর ( 1111) সমন্বিত বলীসমূহও দৃষ্ট হয়। 

এইস্থলে ইহ] শ্মরণ রাখ! কর্তব্য যে গ্রহুণীর দুর্বলতা বৰ 

্রিশ্থার ব্যতিক্রম হইলে আযুর্বেদোক্ গ্রহণী রোগ'* উৎপন্ন 

হইয়। থাকে । গ্রহণী অর্ধপন্ক অন্ন আমাশয় হইতে গ্রহণ 

করিয়া পরিপাক করে। মুদ্রিকাারের রোধক-কপাটবৎ 

ক্রিয়ার ফলে আমাশয় হইতে অর্দপক অন গ্রহণীতে প্রবেশ 

করিতে পারে, অপক্ অন্ন সাধারণতঃ আমাশয়ে পুনঃ প্রবেশ 

* পুরাতন অতি্সারকে সাধারণতঃ গ্রহণী রোগ বলে। 

নিশি, রক মী ৪ ০৮ এট রে 

টিপ সি
 স্ব পা ঞখা ০৫ ্ পর্ণ ১ 

“প্বসো উহ হন রথে, 
সে "7 ডঃ মিট; ৪০ ৭ ২ রি রগ পা 

রে নয শেন ' + ধর 1771 
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চালে টি রা 
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/। ১ এলি চু 
টা নর? লা রা 

(4:25. পি পরত 

৩। যারুতী ধমনী । ৪ উত্তরান্ত্রিকী সিরা ও ধমনী । 

করিতে পারে না। কিন্তু মুদ্রিকাদ্বারের ছুর্বলত৷ ব1 ক্রিয়া" 

বৈষম্য হইলে অপক অন্ন গ্রহণীতে প্রবেশ করিলে তৎসহ 

পিত্তবমনাদি হইয়া! থাকে। 

মধ্যান্্ক (76)517810 )--(১১৭ চিত্র) মধ্যান্তরক নামক 
ংশ গ্রহণীর অনুবন্ধী এবং পাঁচ হাত দীর্ঘ । (গ্রহণী বাদ 

দিলে ইহাকে ক্ষুদ্রান্ত্ের প্রথমাংশ বলা যাইতে পারে ) ইহার 

অধিকাংশ নাভির চতুদ্দিকে অবস্থিত এবং অস্বন্ধনী দ্বারা 
পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । 

সমগ্র ক্ষদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরস্থ রসাম্ধুরযুক্ত কলা (240০০005 

10161010156 )-কেও গ্রহণী বলে। এই কল! হইতে রস গ্রহণ কার্য সম্যক ভাবে না হইলে গ্রহণী রোগ হয়। এই 

গ্রহণী কলাকে মুশ্রুত “পিত্ৃধরা” কলা বলিয়াছেন। 



আশয়-পা]বচর 

শেধান্ত্রক (11680 )--0১১৭ চিত্র) শেষান্ত্রক নামক 

ষদ্রান্ত্রের অবশিষ্ট অংশ অধিবস্তিকদেশে অবস্থিত। ইহার 

অধংপ্রান্ত দক্ষিণ বজ্মণোত্তরিক প্রদেশে বৃহদস্ত্রের উও্তক 
নামক প্রথমাংশের সহিত 'অর্ধচন্্রাকার খাতদয়যুক্ত বন্ধনী 

দ্বারা সম্বদ্ধ। 

কষুতরান্ত্রের নির্্মাণ-_কু্রান্ত্র আমাশয়ের ন্যায় চারিটা 
বৃতি বাঁ আবরণী দ্বারা নিশ্মিতি। ইহাদিগের প্রত্যেকের 

বিষয় পুথগ্ভাবে বল। যাইতেছে । 

(ক) উদর্ধ্যা-বৃতি__ইহা উদধ্যা কল! দ্বার! নির্মিত 
এবং গ্রহুণী ব্যতীত অস্ত্রের সমস্ত অংশ আচ্ছাদন করিয। 

অবস্থিত। উক্ত উদর্যাময়ী 'মাবরণী অন্ত্রনলিকাকে সম্পূর্ণ- 

ভাবে সংবৃত করিয়া শ্থবীয় দ্বিগুণীভূত স্তরঘয়-নির্মিত দীর্ঘ 
অন্্বন্ধণী দ্বারা অন্ত্রগুলিকে ধারণ করিয়া রাখে। গ্রহণীর 

সন্মুখভাগ উদর্য্যা কলা! দ্বার কিঞ্ৎ পরিমাণে আবৃত ; কিন্তু 

ইন্ছার পশ্চাস্ভাগ অন্তবন্ধনী দ্বারা সম্বদ্ধ নহে। 

(খ) পেশী-বৃতি-_( ক্ষুদ্রান্ত্ররে পেণীময়ী আবরণী ) 
স্বতন্ত্র পেশাতন্ত দ্বার নিশ্মিত। তন্মধ্যে বাহিরের পেশীতস্ত- 

সমুহ অন্ুদীর্ঘভাবে এবং ভিতরের পেশাতত্তপমুহ 

অন্ুপ্রস্থভবে অন্ননলিকাকে বেষ্টন করিয়! অবস্থিত। 

(গ) সংযোজক-তন্তময়ী বৃতি__মাকড়সার জালের 
ন্যায় সুক্ষ সংযোজক-তস্ক দ্বারা নিশ্ষিতি। ইহাই অভ্যন্তরস্থ 

কলাকে ধারণ করিয়া রাখে । এই আবরণী শ্র্রেম্সত্রাবী ও 

ক্ষাররসম্রাবী 'অণুগ্রন্থিসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে । 

(ঘ) আভ্যান্তর-বৃতি__-আভ্যন্তর-বৃতি মৃদু ও মস্থণ 
কলা দ্বারা নিশ্মিত। উহা পূর্বোক্ত অনুগ্র্থিসমূহের 
আোতোমুখ ধারণ করিয়! থাকে ( ১৩১ ক চিএ )। এই কলা" 

মধ্যে কদম্বকেশরাকৃতি রসাকর্ষণী অস্কুরিকা সমূহ বর্তমান 

এবং ইহা অন্ুপ্রস্থভাবে বলীরাজিসংযুক্ত। কুতরান্ত্ের অভ্যন্তরে 
এইরূপ সহজ সহম্র রসাঙ্কুরিক! (৮111) দেখা যায়। এক 
একটা অঙ্কুরিকার মধ্যে এক একটা করিয়৷ সুপ্ম রসায়নী 
জালিক। থাকে (১৩১ খ চিত্র )। আবার প্রত্যেক অন্কুরিকা 
দিরা ও ধমনী জালক দ্বারা পরিবৃত এবং মাংসতন্ত বেষ্টনী 

৪৩ 

দ্বারা সুরক্ষিক্। পরীক্ষ! দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে ফে কুদ্রান্ত্রের 

মধ্যে সর্বসমষ্টিতে অর্ধকোটি অস্কুরিক! থাকে । এ সকল 
অস্কুরিকার অভান্তরস্থ রসাকর্ষণী রসায়নীজালিকা| সমূহ ছার! 
আকৃষ্ট হইয়া সৌমা অন্নরস ক্ষুদ্ধ হইতে স্থুল,রসায়নীপুঞ্জে 
গ্রবেশ করে এবং মধ্যপথে অন্ত্রমূলিক রসগ্রন্থিসমূহ ছারা 

শোধিত হইস্ক। ক্রমে রসপ্রপায় প্রীবেশ করে । রসগ্রন্থিসমূহ 
অন্তরবন্ধনীর ছুইটী স্তরের মধ্যে এবং চারিদিকে বহু সংখ্যায় 
বর্ডমান। ইহাদের নাম অন্ত্রমূলিক রসগ্র্থি (14690776610 
(1:00), উদর্ঘ্য ক্ষয়রোগে ইভারা শোথ ও বেদনাঘুক্ত হয়। 

অন্ত্রপোষণী ধমনী ও সির। সমৃহ-_উত্তরা্্িকী ও 
অধরান্ত্রিকী ধমনীদ্বয়ের শাখা-প্রশাখাসমূহ অস্ত্রের পৌঁষণ 
করিয়া থাকে.। এ সকল শাখা-গ্রশাখার সহচরী সিরা সমুহ 
রক্তমিশ্রিত আপ্নেয় অন্নরস বহন করিয়া প্রতীহারিণী 
মহাসিরায় লইয়! বায়। এই সকল সিরাজালের ইহাই 
বিশেষত্ব অন্ত কোন স্থানের সিরা অন্নরস বহন করে না। 

নাড়ীমগুল-_প্রধানতঃ মণিপুর নামক ন্বতন্ত্র নাড়ীচক্র 

হইতে অস্ত্রের নাড়ী সমুহ উৎপন্ন হইয়াছে ইহারা সমান 
বায়ুর কাধ্য নিষ্পন্ন করে। অন্তর হইতে .অনের রসগ্রাহণ, 
অন্্রক্কোচন গ্রভৃতি সমান বাধুর ক্রিয়ার বিষয় নাড়ীতন্্- 
বর্ণন। প্রসঙ্গে বণিত 'হইবে] 

বহাত্ত্র | 
বৃহ্দন্ত্র (1416 [7714901200 01 0০1০)--ইহা সূল 

নলের তার আকৃতি বিশিষ্ট এবং মলাধার (১১৭১২৯ চিত্র) । 

ইহা দৈর্ধে; সাড়ে তিন হাত প্রমাণ এবং নিজের পাদাঙ্গষ্টের 
্টায় স্থল । বৃহদন্ত্র উদরগুহার দক্ষিণ বজ্ষণোত্তরিক-প্রদেশ 

হইতে বামাবর্ডে কষুদ্রান্ত্কে প্রদক্ষিণ করিয়। বাম বজ্ষণোত্বরিক 
প্রদেশে, উপস্থিত হইয়াছে । এই স্থানে প্রথমে কুগুলিকা 

রচন1 'করিয়া পরে ইহ! মধ্যরেখার অনুক্রমে সরলভাবে 

অবতীর্ণ হইয়াছে এবং শেষে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখে ধনুকের 

্ায় বক্রাকার গুদনলিকা রচন! করিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। 

বৃহদন্থ পককাশয় বা! মলাশয় নামেও অভিহিত হইয়া, 
থাকে। পরিপাকগ্রাপ্ত অন্নের তরল মলরূপে পরিণত অসার 



আধৃর্ষেদ-সংঠিতা 

[ ১৩১ চিত্র] 

দ্রান্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বলিরাজি ও রসা্কুরিকা 

(ক) (খ) 

| ১। 

ভাগের জলীয়াংশ ইহার মধ্যেই শোধিত 'হইয়। থাকে, অবশিষ্ট 

শু অং সর্কবাথ| মলব্ূপে পরিণত হয়। ্ 

বৃহদন্তের নির্মাণ কুরানের স্তা়, কেবণ ইহাতে রশাঙ্কুরিকা 

নাই। বিশেষতঃ ইহার পেণীময়ী আবরণীতে তিনটা পাত্ল৷ 

ও লম্বা পটীর স্যার মাংসপটিক। সংলগ্ন আছে । এইগুলি 

সঙ্কুচিত হইলে পর-পর সজ্জিত বৃহদস্ত্ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থালীর ন্তায় 

অংশগুলি মালার মত দেখায় । 

বর্ণনার সুবিধার জন্ত বৃহদন্ত্রকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা 

হয়। যথা--উত্নুক, আরোহিভাগ, অনুপ্রস্থভাগ, অবরোহি- 

ভাগ, কুগুলিকা ও গুদনলিক। । 

উত্ডক বা পুলীম্বোও্ুক্ ( 0060৮10 )-- 

উত্ুক বা! পুরীযোওুঁক বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশ |1 ইহা! চারি 

অস্ুল আয়ত, স্থালীর স্তায় আক্কতিবিশিষ্ট এবং দক্ষিণ 
বঙ্ষণোত্তরিক প্রদেশে অবস্থিত (১৩২, ১৩৩ চিত্র )। 

কুদ্রান্ত্রে শৈষভাগ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । এই 

র্সাধনী জালিকা। ২। 

(খ) চিত্রের ছঙ্ম পদার্থ সমূহ অগুবীক্ষণ যন্ত্রে সাহায্যে দেখা যার। ] 

/ কলাময়ী আবরণী 

₹সময়ী আবরণী 

মধ্য-সির| | 

প্রবেশদ্বার কলাবৃত-মাংসতন্ত দ্বারা নিশ্মিত, ইহা সাড়াশীর ্তার 

আকুতি বিশিষ্ট ও দুইটা অংশে নিন্মিত। এ অংশ ছুইটা 

কপাটের ন্যায় কার্ধ্য করিয়। থাকে এবং তাহার ফলে ক্ষুদ্রান্ 

হইতে বৃহদন্্রে পরিপক্ক অন্নের অসার অংশ প্রবেশ করিতে 

পারে কিন্তু বৃহদন্ত্র হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে মল পুনঃ গ্রবেশ করিতে 

পারে না। কপাটের ন্যায় & ছুইটা অংশের নাম সন্দংশ- 

কপাটিক। ( [160-00509] ০1৩ ) ( ১৩৩ চিত্র )। 

উও্ুকের নিম্নদিকে প্রায় চারি অঙ্গুল দীর্ঘ শরনলের ন্যায় 

একটা মাংসময় সরু নলিকা সংযুক্ত আছে । ইহার নাষ 

উ্তুক-পুচ্ছ (101)67012)-_-উহা ভ্রণাবস্থায় অন্ত্রনিন্মাণের 

অবশিষ্ট অংশ এবং প্রায় নিষ্ষিয়। কথন কখন ইহার ভিতরে 

লেবুর বীজ প্রভৃতি ছুষ্াচ্য বস্ত প্রবেশ করিলে বা ইহার ছিদ্র 

বন্ধ না থাকিলে. এ স্থানে বিদ্রধি (40600101053) 

উৎপন্ন হয়। 

আরোহী বৃহদন্ত্ ( 4১506100105 00100 ) 

1 এই উভয় নামই নুশ্রুত ও চরকে দেখা যায় । 



( ১৩২ চিত্র ) প্রবন্ধন সহিত উ্তক। 
বুহদন্বের আরোহি ভাগ 

উপরের অস্গবন্ধনী 
খাত 

'নুয়ব অগ্রবন্ধন। খাত 

ভয্যাকণাবুশ জনকুটউ 
০ 

চে শট ও ] তা ি 9 পি ও পে? রি তা 

উপ উঞকপরচ্ছ উদণ্যাকল। 

| ১৩৩ চিত্র | উণ্তকের অভ্যন্তরভাগ | 
( বিদারণ করিয়া দশিত ) 

গুহার শবজাগ 

ক্ষুদান্থ 

উঞক উগুকপুচ্ছ 

সং ক--সন্দংশ কপাটিকাদ্বর । শ-_উুকপুচ্ছের মধ্যে প্রবেশিত শপাকা। 







| ১৩৪ চিত্র ] ব্রহদন্ত্রের কুগুলিকা | 
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(বিদীর্ণ করিত দেখান রে 
হইযাছে ) চা 

১৩৫ চিত্র ] গু১দন্লিকা | | বিদারণ করিয়। দেখান হইয়াছে ] 

গুদ বলিদ্ধধ 
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প্রতন্থকা বলীসমুহু 
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আশয়-পরিচয় | 

(১১৭ চিত্র )--আরোহী বৃহান্ত্র দক্ষিণকুক্ষিদেশে উুকের 

.উপর হইতে উর্ধাদিকে প্রস্থত হইয়াছে । ইহা! যকৃতের নিয়ে 
গিয়া বক্রভাবে কোণ রচনা করিয়া অন্ুপ্রস্থভাগের সহিত 

মিলিত হইয়াছে । ইহার বক্রতাবশতঃ যে কোণ উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহার নাম যাকৃত-কোণ (769,00০ 71601৩) 

অনুপ্রস্থ বৃহদন্ত্র (17210556156 0:০0107) (১১৭ চিত্র) 

_-যৃতের নিয় হইতে গ্রীহার নিম্দেশ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত 

বুহদন্ত্বের অংশকে অনুপ্রস্থ বৃহদন্ত্র বলা হয়। ইহা! নাভির 

উপরিভাগে আ'মাশয়ের নিয়ধারার অন্ুক্রমে ধন্নুকের ন্যায় 
কিঞ্চিৎ বুক্রাকারে অবস্থিত। উদর্যা মহাকলার বপা নামক 

স্থলতম অংশ (0100110017 ) অনুপ্রন্থ বৃহদন্কে ক্রোডে 

রাখিয়! লপ্ঘমান থাকে । 

অর্ঁলরোহি-ক্রহদঞ্ঞ (10050617011 001017 ) 

(১১৭ চিত্র)--অবরোহি বুহদন্ত্র পূর্বকথিত অন্তু প্রস্থ বৃহদন্বের 

শ্লীহা নিয়ে অবস্থিত অংশের.পরণত্থী কিঞ্চিৎ বক্রাকার বৃহদন্ব 
ভাগ। ইহা বাম কুক্ষিদেশে 'অবান্ত৩। বক্রাকারে অবস্থান 

হেতু অবরোহি বৃহদন্ধে যে কোণ রচিত হইয়াছে, ইহার নাম 

প্লৈহিক কোণ (5101557010 [3162010)। অবরোহি 

বৃহদস্তবের নিষ়প্রান্ত বাম বজ্সণৌত্তরিক প্রদেশে কিঞিৎ বক্র 

হইর়। বৃহদন্ত্র কুগুলিকার সহিত সংঘুক্ত হইয়াছে। 

ব্রহদজ্-বুগুলিক্া। (১11510010 চ160100)-- 

বৃহদন্্ কুলিক। লুপ্তাকার চিহনবৎ অবরোহি বৃহদস্তরের পরব 

শঘ্ৃকাকার বক্রীভূত বৃহদন্তাংশ | ইহা অধিবস্তিক প্রদেশে 
বস্ডিগহার মধ্যে প্রশ্থত এবং গুদনলিকার সহিত সম্বদ্ধ 

(১৩৪ চিত্র )। 

, গুদন্মভিলক্ষা (1606917)- বৃহদন্ত্রের বিতন্তি 

প্রমাণ দীর্ঘ অঃ ঞ্র্ন্তর নাম গুদনলিকা (১৩৫ চিত্র)। ইহা 

ত্রিকাস্থির সম্মুে অবস্থিত, ধনুকের স্যায় কিঞ্চিৎ বক্রাকার 

সরলগাত্রা নলিক!। 

সহিত এবং নিয়ে মলঘ্বারের সহিত দ্র | ইহার সম্মুখে 

পুরুষের বস্তি এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় গঁ যোনি অবস্থিত। 

ইহার পশ্চাতে অন্ুত্রিকা নামক ত্রিকপুরস্থা' নাড়ীর গ্রবেণী 

ইহা উর্ধে বৃহ্দন্ত্র কুগুলিকার , 

২৪৫ 

(জাল) এবং বাম অধিশ্রোণিক নামক ধমনীর আভ্যন্তর 

শাখা! । বর্ণনার স্থবিধায় জন্য ইহার তিনটা অংশ কল্পনা 
কর! হইয়াছে, যথা-_উর্ধগুদ, মধ্যগুদ এবং নিয়গুদ | ভন্মধ্যে 
প্রথম অংশ শুপ্িকাখ্য পেণীর সম্মুখে অবস্থিত, স্থালীর 

(হাঁড়ির ) স্যার আরতমুখ এবং প্রায় সাড়ে চারি অঙ্গুল 

দীর্ঘ। দ্বিতীয় অংশ পূর্কাপেক্ষা কিঞিৎ সঙ্কুচিত এবং ছুই ব| 
তিন অঙ্কুল দীর্ঘ। ইহা পুরুষের বস্তিদ্ধার পৃষ্ঠে বর্তমান 

থাকিয়া নিজের সন্মুখস্থিত পৌরুষগ্রন্থি ও শুক্রধারিকা দ্বয়কে 
স্পশ করিয়া থাকে। স্ত্রীশরীরে ইহার সম্মুখভাগ বোনিপৃষ্ঠ 
প্রাচীরের সহিত সংবদ্ধ। নিয়গুদ অধিকতর সঙ্কুচিত, দেড় 

অন্গুল ব| ছুই অন্ুল দীর্ঘ, অনুত্রিকাস্থির সম্মুখে অবস্থিত 

এবং গুদসংকোচনী পেশী সমূহ ও পাধুধারণী পেশী দ্বার 
বেষ্টিত। ইহার শেষ প্রান্ত পায়ু নামে অভিহিত এবং 
পায়ব্যত্রিকোণের মধ্যে অবস্থিত। 

গুদনলিকার অভ্যন্তরে অন্প্রস্থ ভাবে অবস্থিত তিনটি বা! 

চারিটী কলানুত মাংসতন্তনার্মত চক্রাকার বলি দেখ! যায়| 

ইহারা সন্ুচিত অবস্থায় পদ্দার স্তার গুদনলিকার মধ্যে থাকিয়া 
মল ধারণ করিয়। থাকে ; আর বিস্ফারিত অবুস্থায় গুদনলিকা 

উন্মত্ত করিয়। মলত্যাগের সহায়তা করে। দ্য পেশী 
সমূহের ও উর্ধ-গুদের সংকোচন এবং পায়ুধারণী পেশার 

শৈথিল্য সম্পাদন করিয়া ইহারা প্রবাহণ কার্য সম্পন্ন করিয়া 
থাকে। গুদনলিক! ক্রমশঃ উপর হইতে নিম্নদিকে সঙ্কুচিত 

হইয়া মল নির্গত করে। গুদসংকোচনী পেণাদ্বয় সংকুচিত 

হইয়। এবং পাযুধারণী পেশা পাযুকে মাকর্ষণ করিয়া 
গুদসংবরণ করে। প্রাচীন আযুর্ষেদে পূর্বোক্ত বলিত্রয়ের 

বর্ণনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার । ইহার! উদ্ধ হইতে অধোদিকে 
যথাক্রমে প্রবাহণী, বিসর্জনী ও সংবরণী নামে অভিহিত। 

তন্মধ্যে প্রথম বলি চত্রচিহ্নিত ভাগের দ্বার। যলকে অধোদিকে 

পীড়ন করে বলিয়া উহার নাম প্রবাহণী। গুদনলিকা 

বিস্ফারিত করিয়া মল বিসর্জন ঝরে বলিয়া দ্বিতীয় বলির 

নাম বিসর্জনী। আর গুদসংকোচনী প্রশীদ্বয় বারা নির্শিত 
চক্রাকার পেশী মল সংবরণ করে বলিয়া উহার শাম সংবরণী 

(১৩৫ চিত্র ১২৩)। 



২৪৬ 

গুদ লা পান্যুদ্ধাল (4885 )-গুদদঘ্বার 
ব! পাধুদ্ধার (১০৫ চিত্র) নামক নিমগুদেব 'অধঃ প্রান্ত 

অন্নত্রিকান্তির সন্গখে নিতন্বদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহ] 

ক্ষেপে পায়ু বা গুদ নামেও অভিহিত হুইয়। থাকে। 

পায়ুর চতুদ্দিকে বলীসমূহ সমদ্বিত পাভ্লা চ্ধ অনুৈর্ধ্য 
প্রস্থত হই গুদাভ্যান্তরস্থ গ্লৈম্মিক কলার সহিত মিলিত 

হইয়াছে । চর্ম ও কলার সন্ধিস্থান নীলাভ শুভ্র রেখা দ্বার। 

অস্কিত। অভ্যন্তরস্থ গ্রৈম্মিক কলাতেও গভীরতর বলীসমূহ 
(1২6০৮৮1] 00110177175 01 [৬1১10610101 ) দেখা! যায়! 

পাযুর চতুষ্পার্বস্থিত গুদসংকোচনী বাসা! নামক পেশীর বর্ণনা 

পূর্বেই কর! হইয়াছে | পাষুর সন্মখে পায়ু ও উপস্থের মধ্যে 
"মূলাধার” নামক সেবনী আছে । পায়ুর চতুদ্দিকে ভগন্দর 

রোগের আয়তন মেদঃ পুর্ণ গুদকৌকুন্দর নামক খাত আছে। 

ইহার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে ৷ গুদনলিক। সম্বন্ধে ইহ। 
শ্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, ইহার চতুষ্পার্স্থ সিরাজাল অত্যধিক 

রক্তপূ্ণ থাকে বলিয়। 'অধঃদ্থিত সিরামুখগ্ডলি স্কীত হইলে 
তীব্র বেদন! ও রক্তত্রাব হয। এ সকল সিরাজাণ রঙ্ঞর্শ 

রোগের আয়তন, ইহা সিরাধ্যায়ে বল| হইয়াছে। 'আব 
গুদদ্বারের চতুদ্দিকে অবস্থিত ত্বকৃকলাময় পাভ্ল। বলীর 
শিথিলতা হইলে শুদ্কার্শ রোগ উৎপন হইর। থাকে । 

প্রবাহিকাদি রোগে অধর গুদাভ্স্তরস্থ কলা শিথিল হইর। 

যায়, এজন্ত মলত্যাগ কালে শিশুধিগের প্রারই “গুদনির্গম। 
(17১1:0191)56 401) হইয়। থাকে । 

উত্তর ও 'অধর আতন্ত্রকী নামক ধমনী ছয়ের শাখাজালের 

ঘারা অন্ত্রের পোষণ হইয়া থাকে । এ সকল ধমনী জালের 

সহচর সির! প্রতীহারিণী মহ।সিরায় প্রবেশ কারয়| থাকে । 

যকদ্রোগে মহাসিরার রক্তত্রোত কিঞ্চিৎ পরিমাণে রুদ্ধ হইলে 
ইহার পূর্বোক্ত সিরাজাল রক্তাধিক্য ঘটে এবং তাহার ফলে 

রক্তপিত্ত বা রক্তার্শ রোগ জন্মিরা থাকে । 

মণিপুর নামক নাড়ীচক্র হইতে উদ্ভূত সংজ্ঞাবহা! ও 

চেষ্টাবহ। নাড়ী সমূহ অন্তে প্রবেশ করিয়। থাকে । মুলাধার 
চক্র হইতে উৎপন্ন কোন কোন নাড়ী গুদনলিকা ও 

উপস্থাদিতে প্রস্থত হইয়া থাকে ।.গুদপ্রাস্ত ব্যতীত অস্ত্রে 

আমুর্বেগ-সংহিতা | , , 

অন্য কোন অংশের ক্রিন্প। মন্নযোর ইচ্ছাধীন নহে। , অস্ত্রের 
সংকোচনাদিরপ ক্রিয়া সমান ও অপান বায়ুর অন্থুলোমতা 

থাকিলে স্বভাবতঃ হইয়! থাকে । ৃ 

সমগ্র বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর' আবরণ ও কলাভাগ প্রাচীন 

আয়ুর্ধেদে “মলধর। কলা” নামে অভিহিত হইয়াছে । , 

অন্ত্রবন্ধনী.সমূহ 
অন্ত্রন্হ্নী সমমহু- কষুত্রাপ্ের ও বৃহদন্তরে 

কলাময় বন্ধনগুলি অস্ত্রবন্ধনী নামে অভিহিত অন্ত্রবেষ্টক 

উদর্ধ্যা কলার দ্বিগুণীভাবের দ্বারা ইহারা রচিত হইয়| 

থাকে এবং ইহাদিগের মধে। ধমনী, সিরা, রসাঁরনী ও 

রসগ্রন্থিসমূহ আছে । 

উদর্যা! কল। ক্ষুদান্ত, অনুপ্রস্থ বৃহদন্ত্র এবং বুহদক্ত্রে 

কুগুলিকাকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া থাকে এখং তিনটা 
দুঢবন্ধনী রচনা করে) যথা ক্ষুদ্রান্ত্রব্ধনী (71520- 
৮০105), অনুপ্রস্থান্্রধর। (1 12711৯৬৫756 ১] ০৯9-00101 ) 

'& কুগুলিকান্ত্রধরা 11০১০-001017 01 

আরোহি বুহদন্ত্র ও অবরোহি বুহদন্্র ধারণের জন্ত সর্ধত্র সমান: 
বন্ধনী থাকে না, ইহারা গ্রাযই আকারে ছোট । যে বন্ধনী 

যে স্থানে অবস্থিতি করে, তাহার নামও সেই স্থানানুসারে 
হইয়। থাকে | বুহ্দন্ত্রের অধোধারায় লম্বিত মালতী-পুষ্পগুচ্ছ 

সদৃশ যে মেদোগুচ্ছ আছে, তাহার নাম অন্ত্রপুষ্পিকা 
( 2১1)051)01065 15111919192 )। 

গুদনলিকা উত্তরগুদাংশে উদধ্যা কলার দ্বারা পরিবৃত। 

উদরয্য। কলার দ্বিগুণীভাব হওয়ায় পুরুষদের গুর্দনলিকা ও 

বস্তির মধ্যে এবং স্ত্রীলোকদের যোনি ও গুদনলিকা এবং 

বস্তি ও গর্ভাশয় মধ্যে স্থালীপুট সমূহ স্থষ্টি হুইয়াছে। 

ইহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে। 

যত । 

সন্ত ($ উ )-_য্ৃৎ শরীরের বৃহ্ত্বম ও 

প্রধানতম বর গর্ভ, আশয় (১৩৬ ও ১৩৭ চিত্র )। ইহার : 

প্রায় সমগ্রভাগ উদরগুহার দক্ষিণ অনুপান্থিক দেশে প্রচ্ছন্ন 

(১12£171010 



আশয়-পরিচয়। ২৪৭ 

( ১৩৬ চিত্র) 

যর । 

( সম্মুখ হইতে দুষ্ট) 

অধরা মহাসির। দীর্ঘপিপ্তিকাংশ 

: ২ 

০ 1714115". ২. 
“181? ৫ য় 107 ৭ ্ 1 এ 

ৃ রঃ না পা! 15 2 ট টু বাম পি 
81017 , 

৮1... ৃ ৃ 
দক্ষিণ পিও ৮২7 1. 

। রর যত প্রবন্ধনী দীর্ঘা 

পিতকোষ 

১২-স্দক্ষিণ ও বাম পার্শিক প্রবন্ধশীদ্ধয় ] 

ভাবে অবস্থিত, কেবল সামান্য অংশ হৃদয়াধরিক দেশে 

( কচিৎ বামানুপাখিক দেশে ') প্রশ্থত হইয়াছে । 

যকৎ পক তালফলের স্ায় বর্ণ বিশি্, বহির্ভাগে স্সিগ্ধ ও 

মন্থণ, দৃঢ়, ত্রিকোণাকার বৃহৎ গ্রন্থি। ইনার বহির্ভাগ 

প্রায় সর্বত্র উদর্ধ্যা কলার পাল! অংশের দ্বারা আচ্ছাদিত | 

উক্ত কলাকোষের নাম যাঁকৃত-কোষ । দৈর্ধ্যে যরুৎ বিতস্তি 

প্রমাণ ( এ ), প্রস্থে মধ্যভাগে ছয় অঙ্ুল প্রমাণ, 

ছুই প্রান্তে ঈশীরও কম। ইহার ওজন দেড় সের হইতে 

ছই সের। যরুতের আয়তনের হ্বাসবৃদ্ধি ঘটলে রোগ উৎপন্ন 

হইয়! থাকে। 

যরতের ছুইটী তল--উর্ধতল ভু নিয্তল। দুইটা 
ধারা সম্মুখের ধারা! (পুরোধারা) এবং পশ্চাতের ধার! 

( পশ্চিম ধারা )। দুইটী পিও-_দক্ষিণ পিও € বাম পি । 
দুইটা পিিকা- দীর্ঘ পিপ্তিকা ও চতুরত ( চতুক্ষোণ ) 

পিগ্কাঁ। পাঁচটা সীহ! (খাত) ও পাঁচটা বন্ধনী এবং 

ইহা! পাঁচটা আশয়ের সহিত সবন্ধযুক্ত। প্রত্যেকের বিষদ্ব 

পৃথকৃভাবে বল! যাইতেছে । 

আক্কতেল্র উঞ্জুতল -_ কৃর্মপৃষ্ঠের স্ায় এবং 
মহাপ্রাচীরার কোরোদরে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ 

দিকে ও সম্ুখভাগে বসল পরিমাণে লম্বমান। 

সম্মুখভাগে ইহা নিয়ের ছয় বা সাতখানি পশুকা ও 

উপপন্তকা এবং ইহাদিগের অস্তরালস্থিত পেশী দ্বারা 
আবৃত। যরৃত্প্রবন্ধনী নামী কলাময় বন্ধনী ষক্কতের 

বাম ও দক্ষিণ পিওকে বিভক্ত করিয়া থাকে এবং গর্ভস্থ 



আয়র্েদ-সংহিত। | ২৪৮ 

( ১৩৭ চিত্র) 

যর । 

( পশ্চাদ্ দিক্ হইতে দৃষ্ট ) 

অধর। মাসির! 

দীর্ঘপিপ্ডিকা 
কী 

১২ 
ও 

রা 
পু 

রি ৃ 77 রি & 
রর 

এরি রি ১ বি সি 

বামপিও 2: পু 
১৮৭ 2 

ডি বর শি € 

১০ দ্বারসীতা ৯ 

২। অধিবৃক-স্পর্শ জনিত খাত। ৩-৪। যুৎবন্ধনী পূর্ব পশ্চিম ভাগদয়। 

৫। বুক সংস্পর্শ জনিত খাত। ৬ গ্রহণীস্পশ জনিত খাত। ৭ | বৃহদন্ত্রকোণ স্পর্শ জনিত খাত। ৮। চত্রশ্রপিপ্তিকা 

[ ১. উদর্ঘ্যা কললীর দ্বার। অনাবৃত অংণ। 

৮। চতুষ্ষোণ পিপ্তিকা। ৯1 সংবাহিনী সিরার অবশেষ । 
১২। অন্ত্রনলিক1 স্পশ বা খাত । ] 

শিশুর পূর্ব বর্ণিত সংবাহিনী মহাধিরাকে ধারণ 
করিরা থাকে । 

ঘনণ্ধস্ভুভন কিঞ্চিৎ কোরোদর এবং বামভাগে 

পশ্চাতের দিকে অবস্থিত। ইহা অনেক সীতা (ব1 খাতযুক্ত) 
ও অন্ত আশয়ের সহিত সংলগ্ন বলিয়া অসমতল। এই 

তলে যকৃতের পিওবিভাগকারী- পাঁচটা সীতা আছে। 

ইহাদিগের বিষয় পরে বল! হইবে। পাঁচটা. আশয়ের সহিত 

যরুতের নিয়তল সংলগ্ন; যথা- আমাশয়, গ্রহণী, বৃহদন্ত্রের 
ষাকৃত কোণ, অধিবৃক্ষযুক্ত দক্ষিণবৃক এবং পিতকোষ। 

৮. পিত্বকোষঃ 

১০|. পিগডকুট। ১১। আমাশয় স্পর্শ জনিত খাত। 

পুল্লোথালা দক্ষিণ অন্ুপার্শিক দেশস্থ পণ্ড কা ও 
উপপণু কার নিগ্রধারার অনুবস্তী এবং পাত্ল! পত্রের ন্যায় 

আকৃতি বিশিষ্ট। ইহটুিতকোৰ ধারণের জন্য এবং যক্কৎ 

প্রবন্ধনী সংযোগের জন্য মধ্যে সামান্ত খাতযুক্ত হইয়া 
ছুইভাগে বিভক্ত । সু 

পশ্চিম ধ্াক্স। স্থল এবং অধর মহাসির! ধারণের 
জন্য গভীর খাতযুক্ত 4 

দক্ষিণ পি টিন 10৫) বাম পিও অপেক্ষা ছয়গুণ 
বৃহত্তর এবং দক্ষিণ অন্ুপার্থিক দেশে প্রচ্ছর্নভাবে অবস্থিত । 



আশয়-পরিচর | 

করিয়া থাকে। হুহা বাম পশ্চিম! বা! সেতু-পীতা নামে ইহার বাম দিকে পশ্চিম সীমায় অধরা মহাঁসিরা ধারণের 
“জন্য গভীর খাত আছে। নিম্নতলে অধিবৃক, বুক, গ্রহণী ও 

বৃহদন্ত্র_এই চারিটী আশয়ের স্পর্শজনিত চিহ্ন দেখা যায়। 

বাম পিগড (151৮ 700) লঘৃতর, ইহা স্থল পত্রের 

হ্ায় আকৃতি-বিশিষ্ট এবং বাম হৃদয়াধরিক গ্রাদেশে অবস্থিত | 

ইহার নিয়তলে অন্ননলিকাসংযুক্ত আমাশয়ের স্পর্শজনিত 
নাতিগভীর খাত আছে । 

চত্ষ্খাভত্র শিক (3550761501১) এবং 

দৌর্বসিত্িিকা (020076 ০ 31)1261127 1+01)6) 

যকৃতের তলদেশে বথাক্রমে সন্ুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত । 

চতুরস্রপিগিকার সম্মুখে দক্ষিণ ভাগে পিত্তকোষ দৃষ্ট হয়। 

দীর্ঘপিপ্ডিকার পশ্চাতে দক্ষিণ ভাগে গভীর খাতের মধ্যে 

অধরা মহালির প্রবেশ করিয়া থাকে। পিগিকাদগ়ের, মধ্যে 

প্রতীহারিশ্ী মহাসিরাদি ধারণের নিমিত্ত দ্বারসীতভ। নামক 
খাত দৃষ্ট হয়। দ্বারসীতার সম্মথে দক্ষিণ পিণ্ডের সহিত 

চতুরশ্র পিখের সংযোজক পিগযোজনিকা (0:৮80816 

[১9055 ) শামক অংশ দেখা যায়। 

সীতা পাঁচটা যকৃতের পশ্চিম তলে) এইরূপ আকারে 

অবস্থিত ( ৯৬৭ চিত্র )। তন্মধ্যে যকৃতের মধ্যভাগে দ্বাররূপে 

অবস্থিত সীতার নাম দ্বারপীতা। ( 
[১105৬ 03৩ [15516 )। দ্বারসীতাকে আশ রিয়া 

প্রতীহারিণী মহাসিরা এবং যাকৃতী নাড়ী ও রর সমুহ 
যকৃতের ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে । আবার এঁ সীতার 
ভিতর দিয়! রসায়নীবে্টিত পিত্তল্রোত নির্গত হইয়া থাকে। 

এই সির1-ধষনী প্রভৃতির সমষ্টি উদর্য্যা মহাকলার স্তরদ্য় 

এবং যাক্কৃত কলাকোষ দ্বার! রূপে বেষ্টিত হইয়! 

শকৃদ্ৰৃত্তএনুঘে, আভিহিত হইয়া! বা 

্বারসীক্ল্র উভর প্রান্তে বাম! ও দক্ষিণ! নামে ছুইটা 
সীতা আছে । তন্মধ্যে বাম! সীতার স্থদীর্ঘ পূর্ববাংশ ষরুতের 

সমন্মুখতলে প্রস্থত হইয়া য্রুৎ সু. বিভ্ত্ত করিয়া" 

থাকে। ইহার নাম বামপুর্র্ব বা দর্জি সীতা । পশ্চাদ্দিকে 
০০০ অংশ গর্ভস্থ শিশুর সেতু-সির! ধারণ 

১৩ 

1১012 11192561591 

৪৯ 

অভিস্িত্ত। 

দ্বারসীতার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দক্ষিণ সীতা! মধ্যে 

নাতিগভীর। ইহার পুর্বার্ধে পিত্রকোষ ধারণের জন্য 
ঈবৎ গভীর খাত এবং পশ্চার্দে অধর মহাসির। ধারণের জন্ত 

গভীর খাত আছে। উক্ত 'অংশদয় যথাক্রমে দক্ষিণ-পুর্ব্বা 
ও দক্ষিণপশ্চিম! নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । 

যকৃতের পাঁচটা কলাময়ী প্রবন্ধনী (11061700050 
17০ 14501) আছে (১৩৬ চিত্র)। তন্মধো দীর্ঘ! প্রবন্ধনী 

সপ্মুখের দিকে যকৎ পিগুদ্বয়কে ছুই ভাগে বিভক্ত করে। 
দীর্ঘা (প্রবন্ধনীর সহিত সংলগ্ন ইটা পার্সিক-প্রবন্ধনী উহার 
কার্যের সহায়ত! করিয়! থাকে। উক্ত ন্তিনটা প্রবন্ধনী যরুতের 

'সম্ুখভাগে পরম্পর সংঘুক্ত। পশ্চিম প্রীবন্ধনী নারী চতুর্থ 
প্রবন্ধনী যহাপ্রাচীরার মহিত যরুৎপুষ্ঠকে বন্ধন করিয়া থাকে । 

' এই প্রবন্ধনীই গর্ভস্থ শিশুর সংধাহিনী সিরার অবশিষ্ট অংশ 
ধারণ করিয়। থাকে এবং ইহ! দীর্ঘা প্রবন্ধনীর পশ্চাতে গমন 

করিয়া উক্ত প্রবন্ধণীকে সম্মথে ও পশ্চাতে নাঙিমূলের 

সহিত বন্ধন করিয়া থাকে। ইহার অপর নাম রজ্ভু 
প্রবন্ধনী। 

বক্কৃতের সহিত মন্যান্ত আশয়ের টি বিষয় বলা 

হইল । পিত্তকোষের সহিত সম্পর্কের বিষয় পিতঁকোষ 
বর্ণন! প্রসঙ্গে বলা হইবে । 

ম্বহৃত নির্া্পী-বঞ্কতৎ প্রধানত; সুগা সক সিরা, 

ধমনী ও জালক পরিব্যাপ শুর গর কন্দিকা দ্বারা নির্দি্তি 

(১৩৮/১৩৯ চিন্ন)। প্রতীহারিণী মহাসিরার শাখা, প্রশাখ। ও 

অন্ুশাখা' সমূহ যকৃতের মধ্যে প্রবিষ্ট স্থল সিরাখুলির চরম 

দ্বার উক্ত কব্দিকাণুলিকে বেষ্টন করিয়া থাকে । এ সকল 
শাখাজাল হৃন্ম সিরা_-কন্দিকান্তরালা (][11051-101)018 

ড০175) সিরা নামে অভিহিত । যাকৃতী ধযনীও শাখা- 

প্রশাখ! ও অন্ুশাখায় বিভক্ত হইয়া কন্দিকা সমূহকে বেষ্টন 
করিয়। থাকে । " এঁ সকলু ধমনী--কন্দিকাজ্তরাল! ধমনী. 
নামে অভিহিত। এত্যেক কন্দিকার* কেন্ুস্থলে সুস্ কু্ 
যাকৃত সিরার মুখ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । ইহ| কন্দিকা-কেন্ডিণী 



[ ১৩৮ চিত্র ] 

প্রতীহারিণী মহাসিরার কন্দিকান্তরালা শাখা । 
€ অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট ) 

পিতআ্রোত 

শাখাসিরার ৩টা মুখ 4 যাকৃতী সির! 
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[ ১৩৯ চিত্র ] 

যরুৎকন্দিকার ত্বরূপ | 

( অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট।) 
কন্দিকাস্তরাল! সির।,. 



আশয়-পরিচর ২৫১ 

দির (10057000151 5509) নামে অভিহিত । এ, পরিণত হয়। তন্মধ্যে প্রধান টুইটা ক্রোত মিলিত হইয়। যাকত 

সকল সিরা ক্রমশঃ মিলিত হুইয়া স্থল হইতে স্থলতর হয় এবং পিত্বশ্রোতে পরিণত হয় এবং ইহারা যরুতের দ্বারসীতায় স্পষ্ট 

অবশেষে এক্ষটা যারুত সিরায় পরিণত হইয়া অধর! মহীসিবায় দেখা যায়। এই য্যুককৃত পিত্বশ্রোত একত্র মিলিত হুইয়! 
প্রবেশ করিয়া থাকে । যাকৃতী পিত্তনলিকী নামে অভিহিত হয়। ইহা গ্রহণীর 

সিতুজ্ক্রোতি -- কন্দিকার অভ্যন্তবুস্থিত সুঙ্মুতম পারে «কৌষিকী” নলিকার ( অর্থাৎ পিত্কোষের নলিকাঁর ) 

পিস্তজ্বোত (8116-020011127753) সমুহ সঙ্ম সির! ও ধমনী সহিত মিলিত হইয়! সাধারণী পিতুনলিকা নির্মাণ করিয়া 

নিশ্মিত জালক হইতে উৎপন্ন এবং উহাদিগের সহচর” এ থাকে। ইহার মুখ গ্রহুণীর ভিতরে উনুক্ত হয় (১৩০ চিত) | 

সকল পিত্আোত পরম্পর মিলিত হইয়া! সুক্ম শ্রোত রূপে 
কন্দিকাস্তরালস্থিত সিরা-ধমনীর সহচররূপে অবস্থিত। ইহারা মঅক্রুত-বচল্দিকচা (17৩7707১015) যকৃত 

পুনরায় ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল পিত্তশ্রোত সমূহে নির্্মাণকারক অঞুকৌৰি ৫1-3%৩:-০০19) পুঞ্জের দ্বারা 

[ ১৪০ চিত্র] 

পিত্তনলিক! সংযুক্ত পিত্তকোষ। 
(পিস্বকোষ বিদারিত করিয়া ও পিত্তনলিকা! উল্টাইয়। দর্নিত ) 

সাধারণী পিত্বনলিক৷ 



খ্্হ 

নির্শিত। এ সকল অণুকোষের কার্য্য তিন প্রকার ; যথা-_ 
অন্নরস-শোধন, পিস্তনির্াণ এবং মধুরক-সংরক্ষণ। ভূক্ত 

অন্ন ও শর্করাদি মধুর পদার্থ হইতে উৎপন্ন মধুরক (০15০০- 
£৪1) নামক মিষ্ট ধাতু-বিশেষ যারুতকোযাণুপুজে সঞ্চিত 

থাকে এবং মাংসার্দি শারীর ধাতুসমূহের প্রয়োজন অনুসারে 

ব্যবহৃত হয়। এইজন্য মাংসাশীর পক্ষে মধুর-রসবহুল যরৎ 

( মেট্রে ) বিশেষ রুচিকর। পক্ষান্তরে রক্তের রক্তিম জনক 

রঞ্জক পিত্ত (7 86070-2101)11/0156 ?) যকুৎ ও ও প্লীহ্হায় 

উৎপন্ন হয়, ইহ! আধুর্কেদের অভিমত। প্রতীচ্য মতে 
প্রধানত: গ্রীহা দ্বারাই উক্ত কার্য ঘটিয়া থাকো ।* 

পিত্তকোষ। 
শসিতক্ষোঙ্ (02117)120106 )--পিততকোষ 

নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ তুম্বীসদৃশ উর্ধমুখ কোষ যকৃতের অধস্তলে 
ংলগ্ন (১৩৭1১৪০ চিত্র)। ইহার তলভাগ যর্কতের পুরোধার। 

স্পর্শ করিয়া নবম উপপণ্তকার সম্মুখে বর্তমান। উদর বিদারণ 
করিলে ইহার কিছু অংশ সম্মুখ হইতেও দেখা যায়। ইহার 

উর্ধভাগ হংসগ্রীবার স্তায় বক্রমুখ হইয়া যকৃতের দ্বারসীত। 
পধ্যস্ত প্রশ্থত হইয়াছে । এই স্থান হইতে ইহার নলরূপে 

পরিণত মুখ প্রতীহারিণী সিরার অন্থগমন করিয়া থাকে । 

পিস্তকোষের দৈর্ঘ্য পঞ্চান্গুল, প্রস্থ মূলে ছুই বা! তিন অঙ্গুল 
এবং মুখে এক ব! দেড় অঙ্গুল পরিমাণ । আয়তনে ইহা তিন 

বা চারি তোল! পিত্বধারণের উপযুক্ত। ইহা! স্গায়ুতস্তবহুল স্বতন্ত 

মাংসপেশী ঘারা আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যস্তরস্থ আবরণী কলা 

সাপের খোলসের স্তায় বিচিত্র বলিরাজি যুক্ত । কোষনলিকার 

অভ্যন্তর ভাগ উক্ত কলারই প্রস্থত অংশ দ্বারা নির্মিত, 

কিন্ত এ কলাংশ বহু আবর্ত ছারা অস্কিত। এই পিস্তকোষ- 
নলিকা (০396০ 7)5০৮) শরকাণেের স্থায় স্থূল, প্রায় 
তিন অঙ্গুল দীর্ঘ এবং গ্রহণীর পার্থে যাকৃতী পিত্তনলিক৷ 

(51806 709০0) সহ সংযুক্ত । সম্মিলিত নলিকাছয়ের 
নাম পিস্তপ্রসেক-নলিকা ব! জআধারণী পিত্ৃনলিকা 
((0020:0090) 13116 100 )। অবস্থানের বৈচিত্র) বশতঃ 

আফুর্কেদ-সংহিত|। 

যরুৎ হইতে নি:হত পিতৃ প্রধানতঃ পিতৃকোষে সঞ্চিত হয় 

অথবা প্রয়োজন মত গ্রহণীতে নিঃক্রত হুইয়। থাকে । 

অগ্ন্যাশয় । 
অগ্র্যাস্শয্স (29006%9)--দশ অঙ্গুল দীর্ঘ ও তিন 

বা চারি অন্ুল আয়ত। ইহা গ্রদ্িসমূহের সংযোগে নির্মিত 

এবং আমাশয়ের পৃষ্ঠদেশে প্রথম কটিকশেরুকার সম্মুখে 

অর্গলের গ্তায় অন্ুপ্রস্থ ভাবে অবস্থিত ( ১৪১ চিত্র )। ইহার 
স্থল শিরোভাগ দক্ষিণ দিকে গ্রহণীর ক্রোড়ে অবস্থিত ; ইহার 
নাতিস্থল্ল পুচ্ছভাগ বামদিকে প্লীহার নিকট অবস্থিত । 
অভিগ্রীহিকা নামী ধমনী অগ্ন্যাশয়ের উদ্ধধারা অন্সরণ 

করিয়! প্রস্থত। ইহার পশ্চাতে সাধারণী পিত্বনলিক।, 
অধর! মহাসিরা, বাম! অনুবুদ্ধ। সিরা, মহাধমনী, উত্তরান্ত্রিকী 

সিরা ও ধমনী, পৃষ্ঠবংশসংলগ্ন মহাগ্রাচীরার মুলদ্য় 

অধিবৃন্ধ সহিত বামবুকক ও বাম কটিচতুরআ পেশী দেখা 

যায়। ইহার নিম্নধারা দক্ষিণভাগে গ্রহণীর ক্রোড়ে অবস্থিত 3 
ইহার বামভাগে অনুপ্রন্থ বৃহদস্ত্রের প্রবন্ধনী । অগ্্যাশয়কে 

অনুলম্মভাবে বিদারিত করিলে আগ্নেয়রস-আবী দুইটা দীর্ঘ 
শ্রোত বা নলিক দেখা যায়। এই দুইটা আ্রোত মিলিত হুইয়া 
একটা স্থুলতর শ্রোতে পরিণত হয়। উক্ত ভ্রোতের নাম 
আগ্নেয়রস আোভ বা নলিকা (9,0010900 [)000)। 

ইহ1 ৮্ষ সাধারণী পিত্বনলিকার সহিত মিলিত হয় এবং 

ইহা, 'শ্মিলিত মুখ গ্রহ্ণীর ভিতরে উন্মুক্ত হইয়! থাকে। 
আমা, (দ্ধবিপক্ক সর্বপ্রকার অন্পপান পরিপাক করিবার 
উপযুক্ত আগ্নেয় রস পূর্বোক্ত আোতের ছার! অগ্ন্যাশয় হইতে 
গ্রহণীর রর হইয়া থাকে । পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়াছে যে নং ণ অন্পপানভোজী পুরুষের শরীরে উল্ত 
আগ্নেয় রস প্রত্যহ. একসের পরিমাণ ক্ষরিত হইয়। 
থাকে । 

অগ্ন্যাশয় হইতে *এঞ্সক কিন্ত তৎস 
উহার পার্খে কদাচিৎ দুষ্ট হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থিও 
অগ্ল্যাশয়ের স্তায় শ্রোছণক্গবিশিষ্ট এবং এরূপ কার্যকর । 

অগ্ন্যাশয়ের & হুক্ম শারীর বর্ণনে ভ্রষটব্য ॥ 

* যর্কৎও যে রক্তের রঞ্জকপদার্থ উৎপন্ন করে, ইহা৷ অতি অল্পদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই অবধি রক্তহীনতা বা 
পাঙুরোগে যক্কৎ খাইতে দেওয়া অথব! উহার 17)০6192 দেওয়া হইতেছে । 
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[১। পিত্তআোত। ২। প্রতীহারিণী মহাসিরা। ৩। *যাকৃতী ধমনী ও সিরা। ৪। গ্রহণীর অভ্যন্তর প্রদেশ 

( বহিঃপ্রাচীর অংশতঃ কর্তন করিয়া দিত) অগ্ম্যাশয়ও মধ্যে বিদারিত করিয়! দিত হইয়াছে। ] 

€লীহা।' (0190 )--শ্োতোহীন গ্রন্থিত এ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রীহার সহিত যে সকল আশয়ের 

প্রধান ও বৃহত্তম গ্রন্থি (১৪২ চিত্র)। ইহা রি যেরূপ সম্পর্ক, অতঃপর তাহা লিখিত হইতেছ্ছে। প্লীহার 

বাম অনুপাস্থিক ভাগে অবস্থিত । স্বাভাবি রী সাত সম্মুখে ও দক্ষিণদিকে আমাশয়ন্বন্ধ ; পশ্চাতে ও উদ্ধাদিকে 

হইতে আট অন্গুল দীর্ঘ, চারি অন্ুল আয়ভুিটন্তিস্বল ভুল । নবম, দশম ও একাদশ বামপশুকার সহিত সব্ব্ধ 
ইহা কিঞ্চিত বিবৃত্তকায় (মোচ ড়ানো।) সুচি মহাপ্রাচীরা নায়ী পেশী। প্লীহার অন্তঃসীমাস্থিত প্লীহদ্বারক 
ইহার বর্ণ পাকা জামের হার ওজন প্রায় (10 ০0 5191000) নামক খাতে অভিপ্রীহিকা 

ধমনী ও প্লৈহিকী সিরা দেখ! যায়। প্রীহার নিয়দিকে 

এ অগ্যাশয়ের পুচ্ছ। ইহার অধোধারা ত্রিকোণপ্রায়, উহা! 
জরাদি রোগ রা 885- ২ বৃহদন্ত্রের প্লৈহিক কোণ স্পর্শ করিয়া থাকে । 

্লীহা উদর্ধ্যাকলা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত থাকিলেও 

প্রস্থত হইয়া প্রায় সমগ্র উদরগুহার্টে অধিকার করিয়া তিনটা কলামরী বন্ধনী দ্বারা-স্বস্থানে রক্ষিত হইয়৷ থাকে। 

থাকে। তন্মধ্যে প্লীহামাশয়িকা ( 0880:0-9110010 [4159- 
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1060) নারী প্রথমা বন্ধনী প্লীহাকে স্বামাশয়্থন্ধের সহিত 

বন্ধন করিয়া থাকে । প্রাচীরবন্ধনী ( 01016170-9016010 

],207750% ) নামী দ্বিতীয়! বন্ানী ইহাকে মহ্াপ্রাচীরার 

পার্খের সহিত সম্বন্ধ করে। বৃকুপ্লীহিক! (1500- 

16112] 14152010696) নাক্মী তৃতীয়া বন্ধনী প্লীহাকে 

বামবুককের সহিত বন্ধন করিয়া থাকে । 

প্রীহার সিরা, ধমনী ও রসায়নীর বিষয় পূর্বে যথাস্থানে 

বলা হইয়াছে । মণিপুর চক্র হইতে উদ্ভুত হুক্ম নাড়ী সমূহের 

ও প্রাণদ! নাড়ীর শাখা-প্রশাখা গ্লীহাতে প্রস্থত হইয়! থাকে । 

আমুর্বেদ-সংহিতা। 

ীহার নির্মাণের বিষয় সুক্ষ শারীর বর্ণন! প্রসঙ্গে 

দ্টব্য। নব্য' শারীরতত্ত্বিদ গণের মতে প্লীহা প্রধানতঃ 

রক্তের রক্তকণিক৷ নির্মাণ করিয়া থাকে । প্রাচীন আযুর্ব্বেদ 

মতে উহা! রঞ্তক পিত্ত উৎপন্ন করে। রক্তের বর্ণপ্রদ উক্ত 

রঞ্জক পিত্ত প্লেহিক সিরামার্ম দ্বার! প্রতীহারিণী 'সিরার় 

প্রবেশ করিয়। থাকে । নব্যেরা বলেন যে প্লীহার সুজ্মতর 

আভ্যন্তর নিঃস্রবও 'আছে। ইহার বিবরণ জোতোহীন গ্রন্থি 

বণন। প্রসঙ্গে লিখিত হইবে। 

[ ১৪২ চিত্র] 

শ্লীহা । 
( উষ্টাইয়। দশিত ) 

গশ্চিমোর্দ কোণ 

প্লৈহিকী সিরা 

অভিপ্ীহিক ধমনী 

৮৯১১১ ২ 

গুরোধার। 

আমাশরম্পরশী প্রদেশ 
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বিংশ অধ্যায়। 
এক্ষণে মৃত্রণ যন্ত্র ও প্রজনন যন্ত্র সমূহের পরিচয় লিখিত 

হইতেছে । 
মুত্র উৎপাদন ও নিফাসন করিবার যন্তরগুলি মুত্রগ-যন্তর 

নামে অভিহিত হইয়! থাকে । শুক্র, আর্তব ও গর্ভ উৎপাদন, 
ধারণ এবং নিরসন (নিষ্কাদন ) করিবার যন্্রমূহ প্রজনন- 

যন্ত্র নামে অভিহিত! পরম্পরের সানিধ্য ও সাপেক্ত্ব 

বশতঃ উহাদিগের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 

তন্মধ্যে বৃক্ষ, গবীনীহবয়, বস্তি ও মূত্র প্রসেক--ইহার! 

ুত্রণ-যন্ত্রের অন্তর্গত | পুরুষের শিশ্ন, বৃষণদ্বয়, শুক্র বাহিনীদ্বয় 
ও শুক্র প্রপিকাদয়--ইহার। প্রজনন যন্ত্র; পৌরুষ গ্রন্থি ও 

শিশ্নমূলিক গ্রস্থিঘ্ধয় ইহাদিগেরই সহচর। আর স্ত্রীলোকের 
যোনি, গর্ভাশয়, বীজকোবদ্ধয় ও বীজবাহিনীদ্বয় প্রজনন যন্ত্র; 

যোনিদ্বারিক গ্রন্থির ইহাদিগের সহচর 

হজ্জ (10101059 )- বুকদ্ধম় যুত্রজনন যম্ত্রের 

মধ্যে প্রধান । উহার] বৃহদাকার শিশ্বী বীজের ন্যায় আকৃতি- 

বিশিষ্ট এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরে একই প্রকার (১৪৩ 

চিত্র)। উহার! কটিদেশে পৃষ্ঠবংশের উভয দিকে একাদশ ও 

দ্বাদশ পণ্ুকার সম্মুখে মেদঃপুঞ্জ পরিবৃত হইয়া! অবস্থান করে। 

তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্খে যকৃতের অবস্থান হেতু দক্ষিণ বুক বাম বুক 
অপেক্ষা কিঞিৎ নিয়ে অবস্থিত । উদর্ধ্যা কল। বৃকদ্বয়ের সম্মুখে 

মাত্র অবস্থিত ( উহা'দিগকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করে না।) 

'এক একটা বুকের বক্র বহির্ধারা কটিপার্ের অভিমুখে 
কটিত্রিকোণ নামক পেনীত্রয়ের অবকাশ স্পর্শ করিয়া 
অবস্থিত ( পেশী খণ্ডে ৩১ চিত্র দ্রষ্টব্য )। বুকের অন্তর্ধারা 

মধ্যে খাতবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠবংশের অভিমুখী । উক্ত খাত 

বৃরষদ্ধার ( 1101) 01 15101065 ) নামে অভিস্থিত। 

[ ১৪৩ চিত্র ] 

বামরকক । 
( অন্ুুলন্বভাবে ছেদন করিয়। দর্শিত ) 

শিখরিক। মুকুল 

বৃ্ঘার ( 

১১ ১ 
২815 1,5 10010, রি 

গবীনীর বাহাংশ ) 

বহিবস্ত সংযুক্ত শিখরিকা মূল | 

চে 



[ ১৪৪ চিত্র ] 

ক্দ্য় এবং গবীনীদ্য়ের অবস্থান ও পারিপাশ্থিক সম্বন্ধ । 
(উদর বিদারিত করিয়া ও অন্ত্র অপসারণ করিয়া দেখান হইয়াছে) 

উদর্ধ্যা কলা 

১ 

অধিঃ 
অধিঃ 

৪ রা ৯ ২৬২৬৮ উ. £ 

বৃক্ধ ---5 টি হী 
৫ 4৫ 

ি 

গ 

গ 
১০ 

১১ 

বস্তি 

[ ১। মহাপ্রাচীরিক ধমনী ( কত্তিত মূলু)। ২। উত্তরাপ্ত্রিকী ধমনী । (রি: 'ধরান্ত্রিকী ধমনী । ৪1 অন্ু- । 

বৃক্কা ধমনীঘ্য়। ৫ | অধরা মহাসিরা। ৬| মহাধমনীর শেষভাগ । ৭) কণী সিরা ও ধমনী । ৮। বস্তি 

শিরঃস্থ তিনটা রজ্জুকা। ৯। কটিপ্রাবরণী। ১*। কটিচতুরআ পেশী। ৯১১। কটলশ্বিনী দীর্ঘ পেশী। অধিঃ_ 

অধিবৃক। গ-গ--গবীনীদয়। ] 
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অনুনুক্কা ধমনী পাঁচ ছয়টা শাখায় বিভক্ত হইয়! বুক্কদার পথে 

বুকে প্রবেশ করে। বুকের নাড়ী সমৃহও এ খাত নাশ্রয় 
করিয়া প্রন্থত হয়। বুক হইতে উদ্ভৃত সিরা, রসায়নী এবং 
গবীনীও উক্ত খাত দিয়! নির্গত হইয়! থাকে 

উদরগুহায় পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্স্থিত বুরুদ্ধয়ের সহিত 

অন্ঠান্তয 'আশয়ের সম্পর্ক (১৪৪ চিত্র) এইরূপ ।--দক্ষিণ 

বুকের উপরিভাগ -- যরুতের দক্ষিণ পিগুকে, গ্রহণীর 

নিম্নভাগকে এবং আরোহি বৃহদন্ত্রকে ম্পর্শ করিয়! থাকে । 

আর বাম বুকের উপরিভাগ _প্লীহা, অগ্ন্যাশয়পুচ্ছ, আমাশয় 

(অতি অল্প মাত্রাংশে) এবং অবরোহি বুহদন্ত্কে স্পর্শ করিয়া 

থাকে। 'প্রতোক বুক্কের পশ্চাদ্দেশে একাদশ ও দ্বাদশ 

পশু/কাদয়, মহা প্রাীরার মূল, কটিলম্বিনী পেনী এবং 

কটিচতুরত্ পের্ী কিপিং বৃ স্পর্শ করি অবস্থিত । 

বুকদয়ের উর্দে-_অধিরৃক (411071 0 90101- 

£০10:.1 1)01105 ) নামক ত্রিকোণপ্রায় স্রোতোহীন গ্রন্থিদধয় 

সংলগ্ন আছে। দক্ষিণ অধিবুকনের সহিত যক্কতের এবং 

বাম অধিবৃক্কের সহিত গ্রীহার তলদেশের সংস্পর্শ হয়। 

আোতোহীন গ্রস্থিবর্ণন প্রসঙ্গে অধিবৃক্কের কার্যের বিষয় 

বিশেষভাবে বল! যাইবে । 

বৃকদ্বয়ের স্থুল নির্ধাণ প্রণালী-_উহাদিগঞ্ে 

হুক্ষষনিন্্ীণ প্রণালী প্রধানতঃ অণুবীক্ষণ যন্ধ্রে, 

সৃম্পষ্ট ভাবে দর্শনীয়। 

& প্রত্যেক বুককে অন্ুলম্বভাবে ছুই ভা 
স্থলতঃ নিয়লিখিত অংশগুলি লক্ষ্য করা 

বৃন্ধঘারচ্বুকৃজিন্দ ও *বৃন্ধ 
. রী টা. হইতেছে 

( ০০স্ন্রজতবত্ত --9কু। বৃক্কানঙ্দাীপক সুল 

উপাদানের নাম। ই অন্তর্বস্ত ভেদে দুই 

129,৮65 ) বুকের বাহা পরিধিভাত 

'ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে ক বন্ত (00:01 

জিনা করিয়া থাকে । 
(খ) অন্তর্বস্ত (105101109 ৩1515101021 27561) 

১৪ 

২৫৭ 

আত্যন্তর পৰিধিভাগে মন্দিরচ্ড়ারুতি 'শিখরিকা” শ্রেণী দ্বানা 
পরিব্যাপ্ত। এ সকল শিখরিকার স্থুল মূলগুলি বঙিরবস্ততে 
প্রাতিবদ্ধ। উহাদিগের অগ্রভাগ সমূহ পুষ্পমুকুলের ন্যায়, 
উহারা বৃক্কালিন্দ নামক শৃন্যাংশে দৃষ্ট হয় 

(২) ভ্রাতা € [1111110 01 7010116য )-- 

বৃন্ধের অন্তঃপরিধিস্থিত খাতের নাম। প্রত্যেক বৃদ্ধদ্ধারে 
এক একটা গবীনীর বিশ্ষারিত মুখ সংযুক্ত থাকে । বুকের 

সিরা, ধমনী, নাড়ী প্রভৃতিরও ইহাই প্রবেশ বা নির্গম দ্বার, 
ইহা পুর্বে বল! হইয়াছে । 

(৩) ব্রক্কীভিনন্দি (61515 01 10006% )-- 

বৃুকদাবে বিস্ফারিত হইয়া অবস্থিত গবীনীর মুখের নাম 
বৃুককালিন্দ। ইহ! বৃককোষ নামক স্থল ও দ্বিগুণীভূত কলাংশ 
দ্বারা আবৃত। বুকশিখরিকাগ্র হইতে অল্পে অল্পে নিঃক্রত 
মুত্রবিন্বু সমুহ বৃক্কালিন্দে সঞ্চিত হইয়া থাকে । এই স্থানে 

বুকশিখরিক! সমূহের দশ বারোটা মুত্রত্রাবী মুকুলাগ্রবৎ মুখ 
কলাময় আলবাল দ্বার! বেষ্টিত দেখা যায়। 

(8) হ্প্র্ুশব্োম্ম (1২01001 ০৮0901)- প্রত্যেক 

বৃক্কের চতুদ্দিকে সংলগ্ স্থলকলাময় প্রাবরণীর শঁম বৃরকোষ। 
উহা! বৃকদ্ধারের নিকট প্রবেশ করিরা ও দ্দিগুণীভূত হইয়া 
উহার সীমা নির্মাণ করে এবং শেষে গবীনী-বেষ্টনী 
স্থলণকলার সহিত মিলিত হর। 

বকের সৃন্সনির্াণ_বিচিত্র প্রকার । বৃকণপরিধিস্থ 
বহি্বস্তর অধিকাংশই মুত্রনিম্মীপক সুশ্ম সথগ্া বর্তূল যন্ত্র দ্বারা 
নিশ্মিত। উৎস বা ফোয়ারার স্তায় 'অজশ্র জল উৎপন্ন করে 

বলিয়৷ এই সকল হ্থঙ্গাবন্ধ মুত্রোৎসিকা! (03057735113 
04798169) নামে অভিহিত। উহাদের সংখ্যা অঙ্গুল মাত্র 
স্থানে প্প্রায় একশত । উহার! খজুকা' নামী হুক সুক্ষ 
ধমনীর সরল শাখা-প্রশাখা সমূহে ফলগুচ্ছের স্তায় লম্বিত 

থাকে। (১৪৫ চিত্র ।) 

প্রত্যেক খজুকা” নানী স্ক্মধমনীর অগ্রশীখা এক একটা 

উৎসিকার মধ্যে গুচ্ছাকারে প্রবেশ করে । প্রত্যেক উতসিকার 

নির্মাণ অতি বিচিত্র, উহা ক্ষ কলাময় থলি বা পুটকের মধ্যে 



২৫৮ আমুর্কোদ-নংহিতা। 

[| ১৪৫ চিত্র ] 

রকের সূন্মম নির্মাণ । 

( অথুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ঠ। ) 
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শিখরিকাবলীর অগ্রস্থিত ॥মখ 

[ধ ১-উতসিকা-প্রবেশিনী গুক্ছমুখী ধমনী স১-উৎসিকাবি রা।”  সঞু-দ্লিজালক। 

সং-খাজুকা সিরা। ধ২-_ধাজুক। ধমনী । 'ধ--ছুলতরা ধমনী। পি-.... পিরা। ধ. 

১_-উৎপিকা.বিনির্গত আন্ত মৃত্রত্রোতের মুখ। ২--উহার আগ্ কুগুলিকা 1. -৪-৫_উহার পীর 'ভাগান 

৬-৭__উহার শেষ কুগুলিকা। ৮-__ খু ূত্রত্োত। ৯--চরম মূত্রমোত। ] 



আশয়-পরিচয় 

'বস্থিত। এ পুটকের অভ্যন্তরে রক্তের ত্যাজ্ায জলীয়া'শ 
অতি সক্স সুক্দ জলকণার আকারে অল্পে অন্নে ক্ষরিত 

হয়। রূপে ক্ষরিত মূত্র উতসিকা-নির্গত শুক্র সুক্ষ 

মুত্রবহ শ্োত দ্বারা বৃক্কের অভ্যন্তরে নীত হইয়া থাকে। 
উৎসিকাসমূহ হুইতে নির্গত মৃত্রআোতগুলি ক্ষুদ্রান্্ের স্ার 

কুণুলীভূত হইয়া বৃক্কের কেন্দ্রাভিমুখে প্রস্থত হয়। 

প্রতোক আোতের চারিটী ভাগ দেখা যায়। 

(১) আস্ কুগুলিকা ভাগ (21756 0090৮010050 

111)010)7; (২) পাশাকার ভাগ (7707105 

1,000) (৩) অন্ত কুগুলিকা ভাগ (১৫০9170 

09115010660] 1011)11) এবং €৪) খজুভাগ (১৮০০7 

1111)110)1 শ্রেণীর আকারে পাশাপাশি অবস্থিত এ সকল 

খজ্ব শোতঃমমৃহ বুক শিখরিকাঁবলীর নিশ্মাণ করিয়। থাকে। 

এ সকল মব্রত্্োতে অন্ববৎ গঠিত বলিসা বৈদিক মন্ত্রে 
উহাদিগকে “আনব” সংজ্ঞায় অভিহিত কবা হইরাছে। 

ম্রাংশ-বঙ্দিত রক্ত সপ্ন গিরার ভিতর দিয়া প্রচ্যেক 
উৎমিক হইতে ফিবিয়া আমে । এ সকল সঙ্গ পির| পরস্পর 
মিপিত হইয়! ধমনী-সহ্চরী পিরায় প্রবেশ করে। এ সকল 
সিরা কেন্দ্রাভিমুখ মৃত্রবহ শোতঃসমুহের অন্ুবর্তন করিয়া 

এবং ক্রমশঃ পরম্পর মিলিত হইয়! শেষে বৃদ্ধ প্রভব স্বহ্কু সিরায় 
পরিণত হয়। 

এই স্থানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ॥নুবৃক। 
ধমনীর এক একটা চরম অন্খাখা ( থিজুকা” ধংশ 
বহি্বস্তে ফলবতী মরণ বৃক্ষশাখার স্যার উর 7 

[টিক ! এ থজকা- 
চর তাদৃশ খভুকা সিরা 

রী হইতে বিনির্গত 

ইক (১৪৫ চিত্র )। 
শিখরিকাগ্রে উনুক্ত 

হইয়া থাকে । 

৫ 

গবীনীদ্ধয় (0:৫৮) __ বু্দ্বর হইতে বিনিগত 
দুইটা অধোমুখী নলিক! মুত্র বহন করিয়। মৃত্র।শধে লইয়! 
যার, উহাদের নাম গবীনী (এই সংজ্ঞাটী বৈদিক সময় 

হইতে প্রচলিত )। উহাদিগের বুক্কালিন্দসংলগ্ধ উপরের 
মুখ বক্র, ধুন্তরপুষ্পের স্তায় বিক্ষারিত এবং পাঁচ ছয়টা 
চ্চুযৃক্ত | গবীনীদ্বয় তির্স্যগ্ভাবে নিয়দিকে প্রহ্থুত এবং ক্রমশঃ 

সঙ্কুচিত হইয়। শেষে বস্তিতে সংলগ্ন হুইয়া থাকে । প্রত্যেক 
গবীনী বুক্কালিন্দ হইতে বস্তিপার্খ পর্য্যস্ত প্রায় কুড়ি অন্গুল 
দীর্ঘ, হংসপক্ষের নলিকার ন্তার স্থল এবং আয়ত গ্রীবা- 

বিশিষ্ট । উহাঁরা তির্ধ্যগ গতিতে পৃষ্ঠটবংশের সন্ুখস্থিত 

মগাগিবা ও মহাপমনীকে উল্লঙ্বন করিয়া আোণিগুহায় 
অবতরণ করিয়াছে । উহাদিগের মুখদ্বয় মুতাণধের পশ্চাতের 

দিকে উওম পার্শস্থ দুইটী ছিদ্র দ্বারা মুত্রাশয়ের ভিতরে 
উম্মুক্ত হইয়াছে । এ উনুক্ত মুখ বা দ্বারকে গবীনীদ্বার 
(0170065 01 1[77৫৮০5) বলে । গবীনীদ্বয় স্বতন্ত্র পেশীতস্ত 

দ্বার। নিশ্মিত এবং ভিতরে ও বাহিরে কল! দ্বারা আচ্ছাদিত | 

তন্মধ্যে বাহ কলা স্কুল এবং বুক্কোষের অনুষঙ্গিণী। 

গবীনীদ্বরের নিশ্মীণের বৈশিষ্ট্য বশতঃ, বুক্কালিন্দে সঞ্চিত 

ুত্রের ক্ষার পদীর্থ হইতে উৎপন্ন সিকতা ব| শর? কদাচিং 
কষ্করের আকারে পরিণত হইয়া গবীনীর আোতঃপথ রুদ্ধ 
করিয়া থাকে । ইহার ফলে অশ্মরাশুল (1২০20 ১9116) 

নামক তীব্র শূল উপস্থিত হয়। উক্ত কন্কর বা গুটিকা 
(১০1৫) মামির গেলে শুল প্রশমিত হইয়! থাকে, 

আমুর্কোদে ইহার সুম্পষ্ট বর্ণন। আছে। 

উভয় বৃক্ষের এবং গবীনীদ্বয়ের পোষণ মহাধমনীর উদর্য্যা 

শাখা ঘার। ঘটিরা থাকে । প্রত্যেক অনুবৃক্ধা নাকী ধমশী 

মহাধমন্ীর পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া প্রত্যেক বৃরুদধার আশ্রয় 

করিয়া বৃক্ধ মধ্যে গ্রবেশ করে । এ ধমনী এক এক দিকে 

পাঁচটী শাখার বিভক্ত হর। তন্মধ্যে কয়েকটা হুম্মতর শাখা 

দ্বারা তৎপার্স্থ গবীনী ও অধিবৃক্দয়ের পোষণ হইয়া! 

থাকে। অবশিষ্ট প্রধান শাখাগুলি, বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট 

হইয়া উহার অন্তর্স্ততে বুক-পোষণী ুক্ধমনী-শ্রেণীতে 

পরিণত হয়। উহাঁদিগেরই হুম্্তয় চরম শাখাগুলির নাম 



২৬" আধ্র্ষেদ-সংহিতা 

'খাঁজুকা ধমনী? | উত্ত গুচ্ছমুখা খুক। ধমনী উতসিকার মধ্যে 

রক্ত সংবহন করিষ| থাকে, তাতা পূর্বেই বণা হইয়াছে । 

অধিবৃ্ধিণী উত্তরা, মধ্যম! ও অধর! নারী ধমনাগুলি অধিবুক্ষ- 
দ্বযের পে।ধণ কবিয়। থাকে । 

বৃক্ধ, অধিবৃকক ও গবীণীর পিরাধলীর নাম গ্রায় ধমনীর 

অন্ুরপ। বিশেষতঃ উৎসিকাসমূহ হইতে মৃত্রক্ষরণ হওয়ার 
পরে অবশিষ্ট রক্ত বহনকারিণী সথক্মতম সিরাগুলি ক্রমে ক্রমে 

সুক্ম সিরাবলীতে ও পরে খজু সিরাশ্রেণীতে পরিণত হয়। 

গরীনীপোষণী ধমনী _অনুবুক্কা ধমনী, অনুবৃষণিক। 
ধমনী এবং বন্তিগা ধমনীর শাখা-প্রণাখা হইতে উদ্ভুত ধমশী- 
রাঞ্জি ঘার৷ গবীনীদ্ধয়ের পোষণ হয়। 

বস্তি ব৷ মুত্রাশয় । 
বস্তি বা মুত্রাশয়-মৃত্রাধারের প্রাচীন নাম। ইহার 

আকৃতি ক্ষুদ্র অলাবুফলের সদৃশ ॥ ইহা! উদরগুহার নিয়ভাগস্থ 
বস্তিগুহার মধ্যে ভগাস্ছি সন্ধির পশ্চাতে অবস্থিত। 'পুংশবীরে 
ইহা গুদ-নলিকার সন্দুখবর্তী, স্ত্রীশরীরে ইহা যোনি ও 
গর্ভাশয়ের সম্মুখে অবস্থিত। ইহার উপরিভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ 
উদর্য্যা কল! দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার উপরিভাগে একটা 

ব্রিকোণাকার কলানিন্মিত বন্ধনী সংযুক্ত আছে, উহা! নাভি 

পর্যন্ত প্রহ্ুত। উহার নাম বস্তিশীবিক। (প্রাচীন নাম 
বস্তিশিরঃ )। উহার ছুই পার্খের ধারায় গর্ভকালীন 

[ ১৪৬ চিত্র ] 

বস্তির অত্যন্তরস্থ ত্রিকোণ 

ুত্রার্গলিকা 



আশয়-পরিচয় 

'সংবাহিনী' ধমনীর শুফাবশিষ্ট পরিণতি এবং মধ্য রেখায় 

্নামুমরী বন্ধনী দৃষ্ট হয়। এই বন্ধনীগুলির নাম বস্তিরজ্ছুক! 
ইহার! বস্তিকে উপর দিকে টানিরা রাখে। 

বস্তির নিয়মুখস্থ ছিদ্রকে “বস্তিদ্বার' বলে। ইহাকে ঝেষ্টন 

করিয়া একটা ( আথ্রোটের ন্যায় ) স্থল গ্রন্থি মাছে, উহার 

নাম পৌরজ্যগ্রন্থি। বস্তির পশ্চাতে প্রত্যেক পার্থ একটা 

শুক্র-বাহিনী ও একটা শুক্র-প্রপিক। ( শুক্তাধার ) পাশাপাশি 
বর্তমান, ইহাদের নিয়স্থ মৃলদ্ধয় মিলিত হইয়া একটা স্থুক্ 

নলিকা রচনা করে, উহা! শুক্রপ্রসেক নামে অভিহিত। 

ইহাদের বর্ণনা প্রজনন যন্ব প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে কর। 
বে। 

বস্তির নির্মাণ প্রণালী-__আমাশয়ের তুল্য ; অর্থাৎ 
তিন প্রকারে বিশ্তস্ত মাংসতন্ত জাল দ্বারা ইহার প্রাচীর 

নিম্সিত হইয়াছে । বস্তিপ্রাচীরের সক্ষোচ হইলে বস্তি 
হইতে মৃত্রনিঃসরণ হয়। বস্তির অভ্যন্তর ভাগ একটা 
কলাময়ী আবরণী দ্বার। আবৃত ও বপিরাজি চিহ্থিত। উক্ত 

আবরণী বস্ত্যন্তরীয়া! কলা নামে 'অভিহিত। উহারই একটা 
্রিকোণাকার অংশকে বস্ত্যস্তরীয় ভ্রিকৌণ বল! হয়, উহার 
দুই পার্খের ছুই কোণে গবীনীঘ্বয়ের মুখ দেখ। যার, উহাদের 

নাম গবীনীদঘার। নিয়স্থ কোণে বস্তিদ্বার দেখ যায়, 

সেইথানে বস্তিদ্বারের অর্গলম্বব্ূপ একটা ক্ষুদ্র £: 

বর্তমান __ উহার নাম মৃত্রার্গলিকা। প্র্ত ; বার 
সমর পায়ুধারণী পেণীর সংকোচ হইলে উহা ২৯ঠুর উঠিয়া 
যার, অন্ত সময়ে উহা! বস্তির ঘারকে রুটি | রাখে 

(১৪৬ চিত্র)। 

প্রায় এক বিভন্ি 

৯ হয পুরুষের মুত্র- 

প্রদেককে তিন অংশে লি উর, যথা-_গ্রথমাংশ 
“বস্তিদ্বারিক, মধ্যাংশ “মূলাধারিক” এবং শেষাংশ “গৈগ্নিক?। 

তন্মধ্যে গ্রথম বা বস্তিদ্বারিক অংশ হই অঙ্গুলচমাত্র দীর্ঘ ) 

২৬১ 

উহা বস্তিদ্ধ।রে সংলগ্ন এবং পৌকষ গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রস্থত | 
মধ্যাংশ বা মূলাধারিক অংশ মূলাধার প্রদেশ ভেদ করিয়| 
গিয়াছে । উহা! এক শম্থুল পরিমিত ও সুম্মাতর কলা নিশ্লিত, 
উহার অপর নাম কলাময় ভাগ । মূত্রদ্ধার-সংকোচনী পেশী 
এই অংশকে বেষ্টন করির! অবস্থিত। এই কলাময় ভাগ 

ওপস্থিক ত্রিকোণের মধ্যে বর্তমান এবং পত্রকোণ-প্রাবরণী? 

নায়ী স্থলকল! দ্বারা স্থুরক্ষিত। মূত্র প্রসেকের শেবাংশ বা 

শৈশ্সিক ভাগ শিশ্লের তলদেশে সংলগ্ ও দীর্ঘতম ; উহার 

দীর্ঘতা প্রায় নয় অন্গুল প্রমাণ। শৈশ্রিক ভাগ শিশ্নমূলের 

অভ্যন্তবে কিঞ্িৎ বিস্ষারিত ও বর্ত,লাকার । উহ্নার বাহিরে 

উ৬য় পার্খে দুইটা ক্ষুদ্র মুগের ডালের মত গ্রস্থি আছে, 
উহাদের নাম শিশ্পমূলিক গ্রন্থি (0051)617+5 £10005 )। 

উহ্নাদের দুইটা হুপ্ম আ্োভোমুখ এই শৈগ্সিক ভাগের মধ্যে 
উন্মুক্ত হইয়াছে । 

স্্রীজাতির মূত্রপ্রসেক ছুই অঙ্গুল মাত্র দীর্ঘ। উহ! 

যোনির সম্মুখ-প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন; উহার দ্বার যোনি- 
দ্বারের উপরে ও সম্মুখে ভগশিশ্রিকার নিয়ে দৃষ্ট হয়। 

প্রজনন যন্ত্র। / 
মনুষ্য শরীরে দুইটা গ্রন্থিই সমস্ত প্রজনন যন্ত্রের মৃশ। 

উহার পুংশরীরে বৃষণ (156101৩) নামে ও স্ত্রীশরীরে 
বীজকোষ (095 ) নামে অভিহিত | বৃষণদ্বর পুংশরীরের 

বহির্ভাগে অগ্ডকোষের মধ্যে অবস্থিত, ইহারা শুক্রোৎপাদক। 
উৎপন্ন শুক্র বৃবণদ্ধয় হইতে নির্গত ছুইটী শ্রোত বা নলিকা 

দ্বারা উপরে প্রবাহিত হয়, উহাদের নাম শুক্রবাহিনী। 

বীজকোষদ্বর হ্লীশরীরে গর্ভাশয়ের উভয় পার্থে বস্তিগুহার 

মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান । উহাদের আোত বা নলিকাঘয় 

গর্ভাশয়ের উভর পার্স্থ ছিদ্রপথে গর্ভাশয়ের মধ্যে বীজার্তব 

প্রবাহিত করে। পুরুষের শিশ্ন ও স্ত্রীলোকের যোনি 

গর্ভাধানের সাধন। গর্ভীশয় গর্ভের আধার । 

'ইহাই প্রজনন যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সুচনা । বিস্তৃত বিবরণ 

পরে বলা হইতেছে। 



২৬২ ভমযুর্ষেদ-মংহিত] | 

শিল্প, মেড) বা পুরুষাঙ্গ__পুরুষের মৈথুন সাধন ও 
পুরুষের প্রজনন যন্ত্র । ূত্র-নির্ঘন যন্ত। উহা পাশাপাশি অবস্থিত তিনটা 

দণ্ডাকৃতি পেশীর দ্ব।রা নির্শিতি এবং প্রহষ্ট (উত্তেজিত ) 

শিশ্ন, বুষণদ্বয়। শুক্রবাহিনীদ্ধয়। শুক্রপ্রপিকাদ্য়,। অবস্থার তিন-পল। দ্ডাঁকার। উক্ত প্রহর্ষণধীল _পেশীত্রয় 
পৌরুষ গ্রন্থি এবং শিশ্নমূলপাণ্থিক গ্রস্থিত্বর-_-এইগুলি পুরুষের দৃঢ় স্নাযুজাল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহাদের মধ্যে শিক্নের 
প্রজনন যন্ত্। উভয় পার্খে অবস্থিত ও পরস্পর সংযুক্ত স্থুণ-মাংসল ছুইটা 

[ ১৪৭ চিত্র। ] 

পৌরুষগ্রন্থিসহিত শিশ্ন । 
(নিন্দেশ হইতে দুষ্ট )। 

৫ পন তি সেকের মধ্যম বা কপাময় ভাগ 

উহার শৈশ্সিক ভাগের মৃলস্থ বর্ত,লাংশ 

॥. ২২ ং । | 4, 

পা / ং ২ টু 1 / রা / * রর শিক্পপাথ্িক পেণী $উ$001// ---- শি্পার্িকা পেশী (দক্ষিণা). 
( বাম।) 01118 

-- মুত্রপ্রসেকধর! পেশী 

2. ই ৯522 8 টা সু ৮2 

- লুল সলিল লা । 52 2 আরতি রা বারা 2 শে. 
লু ্লল্ললীভিল্িহ 5255 এক ৩ ও 10255 22 ছু হে. 
--স্লকু হঁ্হা্ল্শইললল কর 2 নি উজ 2 হে 
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পেশী প্রধানতঃ শিশ্ন নির্খাণ করিয়া থাকে । উহাদিগের 
নাম শিল্পপার্থিকা (১৪৮ চিত্র )। উহাদের দুইটী মূল 
ভগাস্থি সন্ধির উভয় দিকে প্রচ্ছন্নভাবে সংবদ্ধ। উক্ত পেণী 
দ্য়ের নিম্নে মধ্যরেখায় আর একটী মুণালসদূশ পেশী সন্বদ্ধ 
আছে, উহা! স্পঞ্জের হ্যায় নিশ্মিত। এই পেণীই মূত্রপ্রসেকের 
দীর্ঘতম অংশকে ধারণ করিয়া অবস্থিত, এইজন্য ইহার নাম 
মুত্রপ্রসেকধরা বা শিন্সতলিক। 

মত্প্রসেকধর! পেণীর পশ্চিম ব! মূলভাগ রায় বরভুলাকার, 
উহা মূলাধার প্রদেশে অবস্থিত। উহাকে ভেদ করিয়া মুত্র- 
গ্রসেক প্রবিষ্ট হইয়াছে । মূত্র প্রসেক-ধরা পেশীর অগ্রভাগ 
ছত্রাক (২২131700107) বা ব্যাঙের ছাতার সভায় বিস্ষারিত | 
উহ! শিশ্নপার্থিকা পেশীদ্বয়ের সম্মুখ প্রান্তকে আচ্ছাদন 
করিয়া রাখে । উহার নাম শিশ্পমুণ্ড (01719 16719) 
বা শিল্সমণি। 

[ ১৪৮ চিত্র ] 

শিশ্ন নির্মাণ (ক) 

শিএপাখিক। পেনীদ্য় 

€-শিশ্মুগ্ত 

মুত্রপ্রসেকধরা পেশী 

(আকর্ষণ করিয়া পৃথক্ কৃত 

শিশ্পপান্থিক! পেশীযুগলের মূলদ্বয় 

(হ_ মুত্রপ্রসেকধর! পেশীর বর্ত,ল মূল ভাগ ) 



৩৪ আযুর্কেদ-সংহি তা । 

[ ১৪৯ চিত্র ] 

শি্ম নির্মাণ খে) 
(অনুপ্রস্থ ভাবে ছেদন করিয়া দেখান হইয়াছে) 

[ ১। শিশ্নপৃষ্টিকা সির! ও ধমনী । ২। কামসংবেদনী নাড়ীদয় । ৩-৪। ত্বক প্রাবরণী। &। শিশ্সপাথিকা 

পেণীদ্বয়। ৬। পেশীদ্বয়ের অস্তরালস্থ স্নাফুপ্রীচীরিক|। 

শিশ্নমুণ্ড ঈষৎ রক্তবর্ণ তন্বকল| দ্বারা আবৃত | শিশ্লের 
উত্তেজিত অবস্থায় ইহা চক্রবৎ নেমিযুক্ত দেখায়। উক্ত 
চক্রনেমির নাম শিশ্পনেমিকা (09101 (91711015)) 

এ নেমির পশ্ান্তাগে শিশ্নকিকা (0০017৮13001 15111115 ) 

নামক গভীর চক্রাকার খাত শিশ্নমুণ্ডকে বেষ্টন করিয়। 

অবস্থিত | উহ্বার চারিদিকে শিথিল ও কোমল শিল্সাবরণী 
ত্বক সংলগ্র, উহার নাম শিশ্পচ্ছদ|| এঁ ত্বকের অভ্যন্তর ভাগ 

সুগম কলাবৃত, উহা! স্বভাবতঃ লিঙ্গঘুণ্ড আবৃত করিয়। রাখে 
কিন্তু পশ্চার্দিকে আক্র্ট হইলে 'অপধারিত হইয়া পিঙ্গমণি 

প্রকাশ করিয়। দেয়। টক্ত ত্বক অপিক খস্থুচিত হুইলে 

লিঙ্গমুণ্ডের গ্রকাশ নিরোধ করিধা দেয়, উক্ত রোগ নিরুদ্ধা- 
প্রকশ (1১1711095:8) নামে অভিহিত। শিশ্লচ্ছদ| 

পরাবন্তিত হইয়া আট্কাইয়! গেলে অবপাঁটিকা (- 
[1)1100515 ) রোগ হয়, এই রোগে লিঙগমুণ্ড অনাবৃত 
থাকে। 

শিশ্রমুণ্ডের নিষে মধ্যরেখায শিশ্পসেবনী (11051)101)) 

2761১40)) ) নামক শিচ্ছদার প্রবন্ধন দেখা যায়। উহা 

শিশ্পমুখ্ডের পশ্চান্তাগকে দ্বিদলের ন্ায় বিভক্ত করে। 

শিক্ষমুণ্ডের সন্দুখে হুত্রপ্রমেকদ্ধার (56711 0101৮ 

৭। মুত্রপ্রসেকধর। পেণী | ] 

[১1:1611৭) অবস্থিত । উঠা শিশ্নসুণ্ডের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ 
আয় এবং বহিমুখে সস্কচিত | 

শিমুলের উভয় দিকে সংলগ্ন “উপস্তমংকোচনী” পেখাদয় 
মধ্যরেখায় সেবনী দ্বারা যোজিত হইয়াছে । শিমুলের উভয় 

দিকে শশিঞগ্রহ্র্ষণী' নামে আরও দুইটা পেখা সংযুক্ত আছে। 

এঁ চারটা পেশীই ব্রিকোণ-প্রাবরণী কলা দ্বারা আচ্ছাদিত 
হইয়। এচ্ছন্নভাঁবে বর্ভমান। উহাদিগের বিষয় পেণীখণ্ডে বলা 
হইয়াছে শিশ্রপৃষ্টের উপরিভাগে মধ্যরেখার উভয় দিকে 
শিবের মুও ধমশীদ্বয় এবং *হাদিগেব উভয় দ্িকে 

কাষসং,, আামক নাড়ীদ্র অবাস্থত (১৪৯ চিত্র )। 

(পুকষেক। নিও শ্ি্রেরু উপরিভাগে একটী কোমল 
*্ রঃ 

ত্বগাবৃত উন্নত পাপ স্থান যৌবনের প্রারস্ত 

হইতে কোমল রে ' আচ্ছাদিত হই. .৮৮. উ- 
নাম-কামপীঠ বাঃ, 'ঠ (1075 ড২৫০০০০২)), 

'ঘঁয়। 
বষণ বা আ' ক্ষ ) পুরুষের শুক্রনক গ্রন্থি। 

উহা প্রত্যেক গিক্টে বুষণবন্ধনীর প্রান্তে বুষণকোষের 

অভ্যন্তরে লম্মমান (ইছাঁর বিবরণ পরে ভ্রষ্টব্য)। 



আশয়-পরিচয় | 

গর্ভস্থ শিশুর দেহে উচ্থা সপ্তম মাস পর্যন্ত বস্তিগুহার 

অভ্যন্তরেই থাকে । অনন্তর ক্রমে বংক্ষণ-ন্ুরঙ্গা পথে 
অবতীর্ণ হয় এবং সন্দুথস্থ ত্বক ও প্রাবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত 
হইয়া বুষণকোষে আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃচিৎ উহা! অবতীর্ণ 
হয় না, বন্তিগুহাভ্যন্তরেই থাকে | যাহার্দের শরীরে এইরূপ 
ঘটে, তাহাদিগকে "গুড়া বলে। 

বৃষণ স্ঘন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যথা _- বৃষণকোষ, বৃষণগ্রন্থি, 

বুষণবন্ধনীদ্বয়, শুক্রবাহিশীদ্বয় এবং শুক্রপ্রপিকাদয় ক্রমশ: 

ইহারিগের বিষয় লিখিত হইতেছে । 

বৃবণকোষ বা অগুকোষ (১০7০৮7)- বৃষণকোষ 
বা অণ্ডকোষ শিথিল চর্্মাবৃত স্থণ কলাময় পুটক বা থলীর 
নাম, উহ বন্ধনী সংযুক্ত বৃষণদ্বয়কে ধারণ করির: থাকে। উক্ত 

পুটকের চর্ময় অংশের নাম--চর্দকোষ (১1.117-9176৮011) 

উহার অভ্যন্তরে যে স্থল কলাপুটক আছে, তাহা দৃঢ় প্রাবরণী- 

খ্৬৫ 

ময়, তাহার নাম--প্রাবরণকোষ (12105 )। উহা 

মধ্যস্থিত কলাময় প্রাচীরের দ্বারা ছুই ভাগে বিভক্ত । এক 
এক ভাগে ক্ষুদ্র অপক আম ফল (বাডিম্ব) সদৃশ এক 
একটা অওড বা বৃষণ ( চলিত কথায় 'বীচি' ) অবস্থিত। 

প্রত্যেক বৃষণ আচ্ছাদন করিয়৷ অপর একটা তন্থকলাময় 
পুটক ব। কোষ আছে, উহ! একটা স্তর দ্বারা বৃষণ আচ্ছাদন 
করিয়৷ অপর স্তরের দ্বারা! পূর্বোক্ত প্রাবরণকোষের অভ্যস্তর 
ভাগ আচ্ছাদন করে। উহার নাম _- অগুধর পুটক 
(:010105 ড75100115 )1 উহা গর্ভস্থ শিশুর বস্তিগুহা! 

হইভে বৃধণের অবতরণ কালে ততসহ অবতীর্ণ উদর্ধ্যা কলার 
ংশ মাত্র। উক্ত কোষের উভয় স্তরের মধ্যে জল সঞ্চিত 

হইলে উহা! জলবৃদ্ধি বা জলদোষ (11501০9০৬1০ ) নামে 
অভিহিত হয়। প্রাচীন আধুর্ষধেদীয় গ্রন্থে ইহাকে ঘমুত্রবৃদ্ধি' 
বলা! হইয়াছে, কিন্ত এই সংজ্ঞ। প্রামাদিক । 

[ ১৫০ চিত্র ] 

বষণবন্ধনী সহিত রৃষণপ্রন্থি। 
চর্মকোষ অপসারণ করিয়! ও প্রাবরণকোষ বিদারণ করিয়। দর্শিত। 

বুষণবন্ধনী 

পেশীময় কোষ 

'অগুধর পুটক 
১ 

অপিবুধণিক| (শিরোভাগ ) 

[ ১।২-_বুষণ ও অধিবৃযধের উপরিষ্থ স্বাভাবিক পুষ্পাকার বন্তঘধয় ( 42756701059 0£763659 &০ 51910507089 ). ] 
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৬৩ 

অগুধর পুটকের বহিঃস্রে আবরণ-কলার মধ্যে কতক: 

গুলি পেনীস্থরর দেখা যার | গর্ভবিষ্যা-বিশীরদ গণের মতে 

ইহার! অগ্তাবতরণকালে অবতীর্ণ মধামা উদরচ্ছদ|। পেণীর 
কতকগুলি তন্ত মাত্র। উহাই "ফলকোধকর্ষণী' পেনী নামে 

পূর্বে ( পেণীথণ্ডে) বণিত হইয়াছে । কলামুক্ত এ পেশীকে 
কেহ কেহ বৃষণের পেণীময় কোষ ( 00010705600 
[0501 ) নামে নির্দেশ করেন। 

ব্রম্যণগ্রন্রিদ্বম্ত্র (750৩১ )- বুষণগ্রন্থিদয় ক্ষু্ 
আম্রফলের বা পক্ষিডিম্বের স্তার আকৃতিবিশিষ্ট ও স্বকোমল। 

উহার! বুষণ-বন্ধনীদ্বয়ের সহিত অণ্তধর পুটকের মধ্যে অবস্থিত 

(১৫* চিত্র)। উহ্ারা অথর্ববেদে অণ্ড ব| আও নামে 

অভিহিত হইয়াছে । . 

আমুর্কেদ-সংহিত| | 

অশ্রিব্রবণিক্ষা প্রত্যেক বৃষণগ্রন্থির পার্খে একটা 
অর্দচন্্রীকার অবয়ব সংলগ্ন আছে উহার নাম অধিরৃষণিকা 
(13110701705) 1 অগ্ডশিখর হইতে বিনির্গত হুক্ম গুক্রবহ 

আ্োতঃসমুহ উহার মধ্যে প্রবেশ করে। এই অধিবৃষণিকা! 
স্বল্নকায় হইলেও গ্রকৃত পক্ষে ইহা অতি দীর্ঘ ও স্ুল্ম 

স্ত্রাকার শুক্রবহ শ্োতের সমষ্টি। উক্ত স্ত্রগুলিকে সাবধানে 

আকর্ষণ করিয়া মাপিলে উহাদের প্রত্যেকটা প্রায় তের হাত 

দীর্ঘ দেখা যায়--উহারা এরূপ বিচিত্র ভাবে 'নিম্দিত। 

পুবমেহাদি রোগে বুষণগ্রন্থিদ্ধয়ে বা অধিবুষণিকাদয়ে ব্রণ- 

শোথ জন্মিয়া। থাকে এবং ফলে উহার! শক্ত হইয়া পড়ে। 
ইহার পরিণামে বীধ্যবাহি আোতঃসমুহ রুদ্ধ হওয়ায় মৈথুনে 
অক্ষমতা হয়। 

[ ১৫১চিত্র ] , 

বষণ-গ্রন্থির সৃন্মম নির্নাণ। 

৮ ৮ -৮৬ ০ 

শু 

পু নী 

-" বীর্য)বাহিনী 

না অনুবুক্ধা ধমনী 

অধিবুষণিকার শির়োভাগ 

শুক্রস্রোতঃসমূহ 

বুষণপ্রবেশিনী ধমনীর প্রশাখা। 

| ৮ পিকের পরি জগ পু ২_-উহার আশয়িক ভাগ । উহার স্তরের মধ্ন্থ অবকাশ 
শু শু--্গুত্রনিন্থীপক গ্র্থিসমূহ | ] 



আশয়-পরিচয় | 

বুষণগ্রন্থির স্থল নির্মাণ অনুলম্ব ভাবে ছেদন করিলে স্পষ্ট 

দেখা বায়। হুল্ম নিষ্মীণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয় 

(১৫১ চিত্র)। অগুধর পুটকের মধ্যে বুষণ-গ্রন্থিকে আচ্ছাদন 
করিয়া অপর একটী দৃঢ় ্ লাযুসত্র নির্ষতি কলাময় কোষ 
আছে--উহার নাম অগুচ্ছদ ( 25010 48115521068 )। 

উক্ত আচ্ছাদনী কলার দশ বারোটা কুশপত্রসদৃূশ শাখা বা 
ন্নামুপত্রিকা গ্রন্থিবস্তর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুষর্ণগ্রন্থিকে 

দশ বারোটা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া থাকে । প্রত্যেক 

প্রকোষ্ঠে শুক্রনির্মীপক গ্রন্থিবস্ত হইতে নির্গত এক একটী 

শক্ম শুক্রশোত অবস্থিত। এ সকল মোঁতের মুলদেশ 

কুগুলীভূত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গ্রন্থিবস্থ বেষ্টন করিয়া! স্ঙ্ম 

সিরা-ধমনীঞ্জীলও আছে, উহারা শুক্রনির্দমাণের জন্য নিয়ত 

লসীকা-শ্রবণ করিয়া থাকে । এইরূপে উক্ত গ্রন্থিবস্ত দ্বার! 

নিশ্সিত শুক্র শুক্রবহ আোতঃসমুহ দ্বারা অধিবুষণিকায় 

উপস্থিত হয়। অনস্তর উহা ক্রমশঃ সঞ্চিত ও উপচিত হইয়] 

শুক্রবাহিনী দ্বারা উর্ধে নীত হইয়া থাকে । এইজন্য আযুর্ধেদ 
শানে কথিত হইয়াছে-_শুক্রবহানাং আোতসাং বুষণৌ মূলম্, 
অর্থাৎ বুধণদয় শুক্রবহ আোতঃসমূহের মূল। শুক্রে বু 

পরিমাণে হুঙ্মা শুক্র কীটাণু বর্তমান থাকে । হক শারীর 

বর্ণনে তাহার বিশেষ বর্ণনা কর। যাইবে । 

শক্র-লাহিন্নী ও শুক্র-প্রপিক্া | 

শওজভল্রণাহিননী (1)9002 01 ৬ 282 10610101001) 

_ প্রত্যেক পার্খের অধিবৃধণিকা হইতে নির্গত এক একটা 
গুঙ্মা নলিক। শুক্র বহন করিয। উপরে লইয়া যায়--উহার নাম 
শুক্রবাহিনী। উহা ্নাযুতস্তবহুল পেণীস্ষত্র দ্বারা নির্শিত এবং 

কপোতপক্ষ-নলিকার স্তায় আয়তন সিটি উহ্ন| বৃষণ- 

বন্ধনী পথে উপরে গির রি প্রবণ করে। 

১৫২ ছি 

+ গণ ুদাহন অনা 
জাল দ্বারা বোষ্টত। উহা! ব রা বর দ্বার দিয়া সরল 

ভাবে উর্ধমুখে গিয়া বংক্ষণ-িিসি, তিরশ্টীন ভাবে 
পাথর দিকে গিয়াছে। অনন্তর উ্্খাপ্হর ষধ্যে 

সিরা-ধমনী-নাড়ী- 

৭ 

প্রবেশ করিয়! দ্বিগুণীভূত হইয়! শুক্রবাহিনীদ্বয় তির্য্যগ্ভাঁবে 
বস্তিপৃষ্ঠে ও বস্তিদ্বারের উভয় দিকে অবস্থান করে। প্রত্যেক 

শুক্রবাছিনীর পার্খে সেই দিকের গবীনী ও শুক্রপ্রপিকা দৃ্ 
হইয়া থাকে। বন্তিদ্বারের নিকটে এক এক দিকের 

শুক্রপ্রপিকা ও শুক্রবাহিনীর নিয় মুখ সন্মিলিত হয়__ উহার 

ফলে শুুক্রপ্রসেক' নামক শুক্রনিগম পথের স্থাষ্টি হইযা 
থাকে। 

»্প্রসিক্চা (ড০5101176 90171100169 )-- 

শুক্রপ্রপিকাদ্বয় অভ্যন্তরে মধুচক্রের স্ায় নির্মিত ন্নাযুতন্থবন্থল 

শুক্রাধার (১৫২ চিত্র) | উহাদের প্রত্যেকটী প্রায় চার অঙ্গুল 

গ্রমাণ দীর্থ ও কনিষ্ঠাস্কুলির স্তার স্থল এবং শুক্রবাহিনীদ্বয়ের 

পারে বস্তিপৃষ্টঠে তির্যাগৃভাবে বর্তমান । ব্রহ্ষচ্ধ্যকালে উহাদিগের 

ভিতরে শুক্র সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রত্যেক শুক্র-গ্রুপার 
নিয়মুখ সরু হইয়া সেই দিকের শুক্রবাহিনীর মুখের সহিত 

যুক্ত হয়, -_ উভয়ের মিলিত মুখের দ্বার বস্তিদ্বারের পারে 

অবস্থিত। এ মিলিত মুখের সাধারণ নাম অক্রপ্রসেক 
(2700106)5 1)006) 1 মুত্রপ্রসেকের মূলভাগের ভিতরে 

উভয় শুক্রগ্রসেকের সঙ্গ দ্বার পৃথক ভাবে ইনি | 

'আারুর্ববেদে উক্ত হইয়াছে 

“দ্যঙ্গুলে দক্ষিণে বামে 1 বস্তিদ্বারস্ত চাপ্যধঃ | 

মুত্রআোতংপগাচ্ছক্জং পুরুষস্ত প্রবর্ততে ॥৮ ইতি 

(সুঃশাঃ আঃ ৪) 

পৌরুষগ্রন্থি। 
পৌরুয গ্রন্থি (0/031256 212010)-বস্তিদ্বারে নুত্র- 

প্রসেকের প্রথম অংশ বেষ্টন কযিয়। অবস্থিত 'আখ্রোট ফলের 

স্তায় আকৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থির নাম পৌরুষগ্রন্থি (১৫২ চিন্ন )। 
উহার বহভাগ স্নাধুময় কোষের দ্বারা পরিবৃত এবং অভ্যন্তর 

ভাগ মধুচক্রের আকারে নিশ্মিত। কামোদ্রেকের সময়ে উহা 
হইতে পিচ্ছিল ও জলবং উপন্গেহ নিঃক্রত হইয়া থাকে। উহার 

দশ বারোটা ( কচিৎ কুড়িটা পর্য্যস্ত ) স্থঙ্ষ আ্রোতের মুখ মৃত্র- 
গ্রসেকের অভ্যন্তরে সুন্্ সুক্মা ছিদ্ররূপে উন্মুক্ত হইয়! থাকে। 

রি পুস্তকে --দ্াঙ্থুলে দক্ষিণে পার্থ এই পাঠ দেখা যায় ; উহা ্রত্যক্ষবিরোধ হেতু প্রামাদিক। 



৭৬৮ আযুর্কেদ-সংহিতা । 

[| ১৫২ চিত্র ] 

শুব্রবাহিনী, শুক্রপ্রপিক ও পৌরুষগ্রন্থি। 
(বস্তিপৃষ্ঠ হইতে দর্শিত। ) 

"বস্তি 

৮৮--শুক্রবাহিনী 
।৬ি দি র্ 
ৰা + ৰ 9. 

শুক্রপ্রপিক। 

পৌরুষপ্রন্থি 

মন্রপ্রসেক দ্বাৰ 

উহ] অনেক সময়ে বৃদ্ধবয়সে স্বায়ৃতত্তবহুল ও বৃদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া 

ুত্রমার্গকে সঞ্চিত করিয়৷ থাকে, তখন দারুণ মৃত্রকচ্ছ 
রোগ জন্মে । 

শিশ্রসুলপাহ্িক গ্রন্ভ্বি (0০85 

012,705 )-_মূত্রপ্রসেকের মধ্যমাংশের উভয়দিকে অবস্থিত 

মুদগাকার ঘুগ্ম গ্রন্থি (১৪৭ চিত্র )। উহাদের ছুইটা ক্ষ 

শোত হইতে নি্যেত উপন্ধেহ মুত্রপ্রসেকের সন্তর্পণ করিয়া 

থাকে। ? 

স্ত্রীপ্রজনন যন্ত্র । 
প্রীপ্রজনন যন্ত্র (06177215 090162.], £10000699) 

__তগ, গর্ভাশয়, বীজাধারদয় ও বীজবাহিনীদ্ধয় __ এইগুলি 

ক্্রীজাতির প্রজনন 'যন্ত্র। প্রত্যেকের বিষয় ক্রমশঃ বলা 

যাইতেছে। 

ভগ বা! যোনি। 
ভগ বা যোনি ত্ত্রীলোকদিগের অপত্য-পথের নাম। 

বর্ণনার সুবিধার জন্য উহার দুইটী ভাগ কল্পনা করা 

হয়, যথা-_বহির্ভগ ও অন্তর্ভগ। ভগাস্থির উপরে ও সম্মুখে 
অবস্থিত “ভগগীঠ” পূর্বেই বগ্রিতু হইয়াছে । 

হ্হিভ্ভল '(014191 70নদ্ডী ০৩] 

01289 ) যোনির হা ধষ্টর বহিঃপ্রদেশের নাম । ইহার 
সাতটা অবয়ব যথা-প্ইংস্ক ভগোষ্ঠদয়, লঘু ভগোষ্ঠদ্বয়। ভগ- 
শিশ্রিকা, ভগালিন্দ, অভি গসেকঘার, ভগদ্ধার ও ভগাঞ্জলিকা ! 

ভগঘ্বার ও পাযুতবারের মধ্যে অবস্থিত্ত সেবনী চিহ্নিত অংশের 

নাম মূলাধারগীঠ বা মূলগীঠ (76101100601) )। 



আশয়-পরিচয়। 
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(১) খৃহ্দ্ ভগোষ্ঠদ 01)12. 11:)0:4)--ভগগীঠ 

হইতে মুলগীঠ পর্য্যন্ত অ.:3৩ কিকিত স্থূল ও 
: কোমল ওষদয়েসুন আক ,বশিষ্ট (১ চিত্র | উহাদের 
বহির্ভাগ সি আনত ও ও 3 যৌবু ৮ “ক্ষ লোমাবৃত হয় 

অন্তর্ভাগ কোমল, মেদোবহুল+ এব হত্র দ্বারা দৃড়ীকৃত। 

সথগ্মদিগণ বলেন থে পুরুষের, শর-€৫2 বে অংশ বৃষণদয়ে 
পরিণত হয়, স্ত্রীজাতির শরীরে উহা ছুইভাগে বিদীর্ণ হইয়! 
বৃহদ্ ভগোষ্দ্বয়ে পরিণত হয়। বৃহৎ জী উপরদিকে 

ভগশিশ্লিকার উভয় পার্থে এবং নিয়ে ভগাঞ্জলি দেখে পরম্পর 

মিলিত হইয়াছে (১৫৩ চিত্র) উহার মধ্যে হুক পিরা- 
ধমনীজাল, কাম-সংবেদনী নাড়ীর শাখা-প্রশাখাবলি এবং 
পৃতিরসআ[বী স্থখা গ্রন্থিসমূহ অবস্থিত | 

(২) লঘুভগোষ্ঠদ্বয় (10১15 11101) নামক 
বল্লাবয়ব ওঠদ্য় বৃহৎ ভগো বরের মধ্যে গৃঢ়ভাবে অবস্থিত 
এবং ছুই অস্কুল মাত্র আয়ত (১৫৩ চিত্র )। উহার সামান্ত 
ংশ মূত্রপ্রসেকদ্ধার ও যোনিদ্বারের উভয়দিকে অবস্থিত । 

উক্ত ওষ্ঠ্বয়েও অনেক পুতিরসত্রাবী গ্রন্থি আছে। 



শা আপা শশী শ্পিশি দিশা শিস 

৭৩ 

(৩) ভ্গশিম্সিক! (0110075) ভগপীঠের নিজে 

মধ্যরেখায় ত্বকের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত রন্ধহীন শিগ্লাকার 

ক্ষুদ্র অবয়ব (১৫৩ চিন )। উহার শিশ্বমুণ্ডাকার অগ্রভাগ 

লঘু ভগোষ্ঠদ্বরের সন্ধিস্থানে দেখ যায়। উহার কিরদংশ 
'শিশ্রিকাচ্ছদা” নামক তন্থত্বক্ ছ্বার। আচ্ছাদিত । গর্ভব্যাকরণ- 

বিদ্গণ বলেন, ভগশিগ্রিকা শ্বীদেহে স্থিত ক্ষুদ্র শিশ্নাবশেব | 

(৪) ভগালিন্দ (৮০১(1১৪1) লঘুভগোষ্টদ্বয়ের অন্তরালে 

যোনিঘ্বারের উপরে অবস্থিত ত্রিকোণাকার অংশের নাম। 

উহার মধ্যে মৃত্রপ্রসেকদ্ধার নামক নলিকা-প্রবেশযোগ্য 
একটা ছিদ্র আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্ত্রীলেকের 
মুত্রপ্রসেক” ছই অস্ুল মাত্র দীর্ঘ । 

(৫) ভগদ্ধার বা যোনিদ্ধার ( ৬:.211700] 

01906) কুকুটাণ্ডের ন্যায় 'আরতনবিশি্ যোনিমার্গের ঘ্বার। 

ইহা মুত্রগ্রসেকদ্বারের নিম্নে লবু ভগোষ্টদ্বয়ের অন্তরালে 
অবস্থিত ( ১৫৩ চিত্র)। যোনিসংকোচনী পেশীদ্য় ইহার 

দুই দিকে সংলগ্ন । কুমারী অবস্থায় যোনিদ্বারের নিগ্নাদ্ধ 
'কুমারীচ্ছদ” নারী জবনিক1 ( পদ্দা) দ্বারা আবুত থাকে । 

উক্ত দৃঢ় টি জবনিকা যৌবনে রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমশঃ 
ছিন্ন ও ক্ষয় প্রাপ্ু হইয়া থাকে । কদাচিৎ উহা! সমগ্র যোশি- 

দ্বারকে আবৃত করিয়। অবস্থিত থাকে, তখন উহা! খতুশে!ণিত 

আ্রাব রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে যোনিমার্গে 

রক্ত সঞ্চয় হয় এবং দারুণ যোনিশুল জন্মিরা থাকে । 

যোনিদ্বারের অভ্যন্তরে উভরদিকে যোনিদ্বারিক নামক 

্রন্থিদ্বর গুপ্তভাবে অবস্থিত। উহারা হুপ্ষমুখ শ্রোতোদয় 

দ্বারা পিচ্ছিল উপন্নেহ শ্রাব করিরা থকে । কোন কোন 

আঁচাধ্য এই উপক্নেহকে 'স্ত্রীশুত্র”* বলিয়। নির্দেশ করেন। 

(৬) অ্ুত্রপ্রসেকদ্ধার (11171) ) -- ভগালিন্দ 

প্রসঙ্গে ইহার বিষয় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে । 
(৭) ভগাঞ্জলিকা (7:09:০1)৮6 ) ভগদ্বারের 

নিশ্নসীনার আুঞ্ললিবৎ ত্বক ও কলাময় ভগাবয়বের নাম। উহা! 

মূলাধারপীঠের সন্ুখ সীমায় অবস্থিত। প্রসবকালে বিশেষ 
সাবধান, তা অবলম্বন না করিলে উহা! প্রায়ই মূলপীঠ সহ 

পস্াস্পিশপ পিল ০ পপি | শান আত সপ 
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বিদীর্ণ হইয়। থাকে । গ্রস্থৃতিতন্ববিদ্গণ উহাকে 'মুলীবদরণ' 
( [২০00৮16 01 1১511099001) ) নামে অভিহিত করেন। 

এইরূপ মূলাবদরণের ফলে কষ্টকর যোনিব্যাপদ রোগ জন্বিয়! 
থাকে। . 

অস্তভগ | 
অভ্ঞরগ ব| হোন্নিজমার্গ (48180 ০০020) 

__ অন্তর্ভগ বা যোনিমার্গ ভগদ্বার হইতে গর্ভাশর পর্য্যস্ত 

বক্রভাবে প্রশ্থত এবং বস্তি ও গুদদ্বারের মধ্যে মবস্থিত। 

উহার অপর নাম অপভ্যপথ। সম্মুখ প্রাচীরামুক্রমে উহ 

চাঁর অন্গুল দীর্ঘ কিন্তু পশ্চিম প্রাচীরাহ্থক্রমে উহার দীর্ঘত। 

পাচ ছর অগ্কুল। উহার প্রাচীর নিয়ত সন্কচিতাবস্থায় থাকে, 

এজন্য উহা! শ্বভাবতঃ রুদ্ধপ্রায় থাকিলেও প্রয়োজন কালে 

অর্থাৎ সহবাস-প্রসবাদির সময় উহ1 যথেষ্ট বিস্ফারিত হইতে 

পাঁরে। উহার উদ্ধ প্রান্ত জরাধুগ্রীব। বেষ্টন করির। অবস্থিত। 

অন্য আশয়ের সহিত যোনির সম্বন্ধ এইরূপ ।-- 
সম্মুখে যোনিমার্গের পুরঃগ্রাচীর দ্বারা ব্যবহিত বন্তিমূল 

ও মুত্রপ্রসেক । পশ্চাতে- পশ্চিম প্রাচীর দ্বারা ব্যবহিত 

গুদনলিকা এবং উপর্য্যা কপ। নিম্সিত যোনিগুদাস্তধীর 

স্থাপীগুট ॥ উভয় পার্খে পার্থপ্রাচীর ব্যবহিত- পাবুধারণী 

পেশীদয (১২৫ চিত্র )। 

যোনিমার্গের প্রাচীর অভাস্তর ভাগে তনুশ্রেম্মস্্রাবিণী কলা 

দ্বারা আবৃত ও ন্বতন্ত্র পেশীতন্ত নিম্িত। উক্ত কলার 
স্বাভাবিক সংকোচকালে যোনিমার্গ অনুপ্রস্থভাবে অন্ুরীয়ের 

যায় বিস্তস্ত বলিরাজি দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে । উহ! সম্মুথে 
ও পশ্চাতে মধ্য রেখার সেবনী চিহ্ন দ্বারা অভিব্যক্ত। 

যোনিদ্ধারের উভয়দিকে যোনিসংকোচনী পেখাদ্বয় অবস্থিত । 

যোনিপোষণ্_অ' ধমনীর অন্ুযোনিকার 
শাখাদয় এবং ইট ীদ হন্ম গ্রণাথা সমূহ দ্বারা 
যোনির পোষণ থাকে 

গভাশয়। 
গজ্ভাস্ণম্ ১ )-সঅধোমুখ ক্ষুদ্র অলাবু 

(লাউ ) ফলের বা অধোমুখ কলসের ন্যায় আক্কৃতি বিশিষ্ট 
শ জাপা শশা আও পাশপাশি আন আপস শপ সপ |. স্পেস প্লিস সপ পা 

% আয়ুর্কেদে উক্ত দর হইয়াছে__ “যোধিতোহপি অবস্ত্েব শুক্রং পুংসাং সমাগমে ॥ ন তদ্ গর্ভ্ত কিঞিতু করোতীতি ন 
চিন্ত্যতে ॥" ( বুদ্ধবাগৃভট ) অর্থাৎ পুরুষসঙ্গমে স্ত্রীজা তিরও শুক্রআাব হয়, কিন্ত এ শুক্র গর্ভের পক্ষে উপকারী নহে। 



আশয-পরিচয় 

স্থল পেণী নিম্মিত 'আশয় বা কোষ। উহার নিম্নভাগ বা 

মুখ যোনিমার্গের উর্ধামুখের সহিত সংযুক্ত। উহার 

আয়তন স্বভাবতঃ নিজের মুষ্টিমাত্র অর্থাৎ হাতের মুঠার ন্যায় । 

গণিণী স্ত্রীর গর্ভের আয়তন অনুসারে উহার আয়তন বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে । ব্র্ণনার সুবিধার জন্য গর্ভীশয়েব তিনটা 

ংশ কল্সিত হর ॥ বথাঁ-_ মুখ, গ্রীবা ও শরীর । প্রত্যেকের 

বিষয় পৃথক ভাবে লিখিত হইতেছে | 

গর্ডাস্পমম্ুখ _গর্ভাশঘের নিম্নপ্রান্ত বা মুখ যোনি- 

মার্গের শিখর দেশে লম্বমান। উহাতে বাহ্য গর্ভছিড্র 
(05 0101-125660%0 ) নামক একটী ছিদ্র আছে, 

উহাই গর্ভাশম়ের দ্বার। উহা! নিয়ত সংকুচিত থাকে কিন্ত 

প্রসব কালে প্রয়োজনানুরূপ এবং আন্তবকালে গরাধানের 

জন্য যোডশ দিন পর্যান্ত অল্প পরিমাণে বিল্ফারিত হয়| 

ছপ১ 

কখনও কখনও খতুকালে উহা যথোচিত বিস্পারিত 

না হইলে রজঃপ্রবাহ সম্যক্ প্রবৃত্ত হয় না, তখন 'বাধক' বা 
রজঃকৃচ্ছ ও রজঃশূল রোগ (1)/5177000111708) হর । 

গভ্ডাম্পম্ব-গ্রীা (00:12) -- গর্ভাশয়ের মুখ 

ও শবীরের মধ্যে অবস্থিত দুই অন্গুল পরিমাণ সংকুচিত 

অংশের নাম গর্ভাশয়-গ্রীবা ।' উহার প্রাচীরের সুলতা 

এক অস্গুলের চতুর্থাংশ মাত্র। উহার অস্তংস্থিত মার্গ কষ 
পটোলের স্তায় আকুতি বিশিষ্ট এবং রজঃকাল ব্যতীত অন্ত 

সময়ে শ্লেম্মার্গলিকা দ্বারা অবরুদ্ধ। এই মার্গ বা ছিদ্র- 
পথের নাম- গ্রাবাসরণি (0০:1০51 05001) 

গভ্ডাশ্পয্র-প্পণীল্ (300 01 075 06610৭)-- 

গর্ভাশরের শরীর অলাবু ( লাউ ) ফলের স্থুল ভাগের স্তায় 
আবত। শ্বাভাবিক অবস্থায় উহ্থার অভ্যন্তরে ত্রিকোণাকার 

[ ১৫৪ চিন্ত্র ] 

গভাশয়, বীজাধার ও. বীজবাহিনী। 
বীজবাহিনী 

টি: রি চি রি পরত 

৯৮/০ ঠ 

পর 

গতুষ্ধী বীঙগাধারবন্ধনী 
বীজাধার _. 

বীঞ্বাহিনী 

« যোনিমার্গের প্রাচীরিকা! 
(বিদারণ করিয়! দশিত ) 
যোনিমার্গের বলিসমুহ 

1 
যোনিমার্গ 

[ ১/১--ব'জবাহিনীহয়ের পুম্পিত প্রান্তদবয়'। ৮ চিন্তিত স্থান গর্ভাশয়-গ্রীব। 1 ] 

! 



হাহ আবুর্বেদ-সংহিত1 | 

অবকাশ ব| শূন্তস্থান দুষ্ট হইয়া থাকে (১৫৫ চিত্র )। উক্ত 

ত্রিকোথের উদ্ধাস্থিত কোণদ্বয় বীজত্রোতোছয়ের সহিত 

সংযুক্ত। নিম্নের কোণ গর্ভাশয়ের গ্রীবাসরণির অনুবস্ী। 

নিযকোণস্থ ছিদ্র আভ্যন্তর গর্ভছিদ্র ( [170772] 09) 
নাষে অভিহিত । গর্ভাশরের প্রাচীর এই অংশেই স্থলতম 

(গ্রায় অর্দাঙ্ুল স্থুল)। গঞ্ডাশয়ের গোলাকার শিখরদেএ 
গার্ভতুন্বী (7781009 0761) নামে অভিহিত | 

বস্তি ও গুদনলিকার অন্তরালে গর্ভাশয় অবস্থিহ এবং 

আটটা বন্ধনী দ্বার! যথাস্থানে স্থুরক্ষিত। উদর্ধ্যা কল! ইহার 

গ্রীবার চতুর্দিকে সংলগ্ন ও দ্বিগুণীভূত হইয়া! সমগ্র গর্ভাশয়কে 
আবৃত কবে। উহার স্তরদ্ধয়ের অন্তরালে -- সম্মুথে 

বস্তিগর্ভাশয়াস্তরীয়' এবং পশ্চাতে “যোনিগুদাত্তরীয়, নামক 

ছুইটা স্থালীপুট রচিত হইয়! থাকে। 
বন্ধনিকা -_- গর্ভীশয়ের বন্ধনিকা আটটা; তন্মধ্যে 

একটা অগ্রিমা, একটা পশ্চিমা, দুইটী পক্ষবন্ধনী, দুইটা 
রজ্জুবন্ধনিকা এবং ছুইটা ত্রিক-গর্ভাশয়িকা নামে প্রসিদ্ধ । 

অগ্রিম! ও পশ্চিম! বন্ধনিকা উদর্ধ্যা কলার হ্বিগুণী- 
ভাবে রচিত এবং পূর্বোক্ত স্থালীপুটঘয়ের যথাক্রমে অগ্রিম ও 
পশ্চিম অংশ স্বরূপ । 

পক্ষবন্ধনীদ্বধয় (13:02 15122101908 ) -- পক্ষ- 

বন্ধনীদ্ধয় গর্ডাশর়ের উভয় পার্শে পক্ষের স্তায় বিস্তারিত 

হইয়া সংবদ্ধ (১৫৪ চিত্র)। উহারা মধ্যপ্রাচীরের সভায় 

অবস্থিত থাকিয়! বন্তিগুহাকে অগ্রিম ও পশ্চিম_ দুই অংশে 

বিভক্ত করিয়া থাকে। সিরা-ধমনীজাল দ্বারা আচ্ছাদিত 

উদর্ধ্যা কলার দ্বিগুণীভাব হওয়ায় উহার নির্মিত হইয়াছে। 
প্রত্যেক পক্ষবন্ধনীর কলানির্শিত স্তরদ্য়ের অন্তরালে বীজ- 

আোতোদ্য়, প্রবন্ধনীযুক্ত বাঁজাধারদ্বয়, রজ্জুবন্ধনিকাঘ্বয় 

এবং নাড়ী, সিরা, ধমনী ও রসায়নী সমূহের জালক দুষ্ট 

হইয়া থাকে। 

রজ্ভুবন্ধনিকাদ্ধয় (1২91)0 17309107615 )-- 

রজ্জুর ন্যাম আকুতি বিশিষ্ট পাচ ছয় অস্গুল দীর্ঘ দুইটা 

[ ১৫৫ চিত্র ] 

গভভাশয়ের অভ্যস্তুর | 

অনুলম্ষভাবে ছেদন করিয়। দেখান হইয়াছে ।) 
গর্ভাশয়শিখর 
পালিশ 

১১ বীঙ্জবাহিনী-দ্বার | ২২ গর্াশয়-প্রাচীর ৷ 

৫ শ্রীবাসরণি | ৬। বাহ্ গর্ভ ছিদ্র। 

টি এ 

৪। আভ্যন্তর গর্ভ ছি 

৭। যোনি প্রাচীরিক!। 



আশয়-পরিচয় । 

বন্ধনিকা। উহার! গর্ভাশয়-শরীরের পার্শবকোণদ্বয় হইতে 

সম্বুখ দিকে তির্ধ্যগ্ ভাবে প্রস্থত ও পরে বংক্ষণ-স্থরঙ্গায় 

প্রবেশ করিয়৷ ক্রমশঃ বিলুপ্ হইয়! গিয়াছে । গর্ভব্যাকৃতিবিদ্- 
গণের মতে উহাদের সহিত বৃষণবন্ধনীর বিশেষ সাদৃশ্য 

আছে। 

ত্রিকগর্ভাশয়িকা বন্ধনীদ্বয় 
[41201061169 )- গভাশয়ের ঢইটা ক্ষুদ্রাকার বন্ধনিক]। 

উহারা গর্ভাশয়ের পার্শকোণুদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়। 
পশ্চার্দিকে ধনুকের স্তায় বক্রাকারে প্রস্থত এবং ত্রিকাস্থির 

উভয় পার্খে সম্বদ্ধ। 

পূর্বোক্ত আটটী পেনী-স্নামুতন্তবহুল বন্ধনিক! গঞ্ভাশয়কে 

সম্যগ্ ভাবে বন্ধন করিয়া সকল অবস্থ(তেই যথাস্থানে ধারণ 

করিয়া রাখে। 

( 52০0-10 66111 

বীজাধার ও বীজবাহিনী ৷ 
লীজান্ধান্ বা লীজক্কোন্স (02169 042 

গায়ের উভয় পার্শে 'বস্থিত হুইটা চটকাগু-সদৃশ গ্রন্থি । 

উহার৷ পক্ষবন্ধনীর দুই স্তবের মধ্যে গর্ভাশযের বাহিরে উভর 

[ ১৫৬ চিত্র ] 

বীজাধারের সুন্দম নির্মাণ 

২৭৩ 

পার্খে তি্যগ্ ভাবে অবস্থিত । উহাদের প্রত্যেকের ছুইটা 

করিয়া প্রান্ত-_-একটা অস্তরভিমুখ ও অপরটী বহিরভিমুখ । 
তন্মধ্যে প্রত্যেক অন্তরভিমুখ প্রান্ত গর্ডাশয়ের অভিমুখে 

অবস্থিত, ইহা দুই তিন অঙ্গুল মাত্র দীর্ঘ রজ্জুসদৃশ হ্-প্রবন্ধনী 
দ্বারা গর্ভাশয়ের সহিত সম্বন্ধ -- উক্ত প্রবন্ধনীর নাম 
বীজাধার-বন্ধনিক! (15109176109 01 006 0৬25 )। 

আর উহার বহিরভিমুখ ব1 পার্থখাভিমুখ প্রান্ত বীজার্তব 

প্রবহনের উপযোগী সুস্ম কুল্যা (নালা) সহ সংযুক্ত, উক্ত 
কুল্যার নাম বীজকুল্য! (09%207%0. 173170719) | বীজ" 
কুল্যার অপর প্রান্ত বীজবাহিনীর পুষ্পিত প্রান্ত (09905810 

21১00151170] ) সহ সম্বদ্ধ | 

বীজাধারের নির্দাণ এইরূপ |-_ 
প্রত্যেক বীজাধার শুক্ম জালাকার ন্নাধুবস্তর অভ্যন্তরে 

সুরক্ষিত বালুকণাসদৃশ স্থন্গ স্রীবীজ (081) সমূহ দ্বার! 
নির্মিত । উক্ত বাঁজকণাগুপি হুক্ম সিরা-ধমনী-জালক-পরিৰৃত 

তন্ুকলাময় পুটিক মধ্যে বর্তমান | সুক্ষ্শিগণ বলেন যে এক 
একটা বীজাধারে প্রায় সত্তর হাজার বীজ "থাকে, এঁ সকল 
বীঞ্জ যৌবনের প্রারস্তে ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে গাবে । বীজসমূহ 

[ ১/১/১।১/১__বীজমমৃহ্ছের বাল্যাবস্থ৷। ২1২ -উহাদের পুটকের মধ্যে পৃথগৃতৃত মধ্যাবস্থা। 

৩৩-_উহ্থাদের পরিণতাবস্থ।। ৪--বীজকিণপুটক (শুষ্কাবশিষ্ট পরিণতি)। ৫-_বীর্জনিগমরূত বিদারণ । ] 

১৫ 



৭8 

বথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিলে মাসে মাসে বীজাধারের গাত্র স্ফুটিত 
করির! নির্গত হয়, তখন বহিনিক্ষিপ্ন বীজগুলি বীজকুল্যামার্গে 
চালিত হইয়া বীজবাহিনীদ্যের পুষ্পিত মুখের নিকটে 'মাসে 

এবং বীজবাহিনী-পথে আহত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে । 

প্রত্যেক বীজকোষে বাঁজনির্গমের পরে অবশিষ্ট যে সকল 

পুটক দেখা যায়, উহ্াদিগকে বীজ-কিণ-পুটক (00911)%5 

[80010 ) বলে। বীজাধার গাত্রেও বাজনির্গমরুত 

বিদারণ চিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

লীজলাহিনী বা লীজজ্কজোত্ি (0৬1. 
(10065 07 17711011010 1111)05 01010610106 1 81)05 ) 

দুইটা বীজবাহিনা ব| বীজশ্রেত গর্ভীশর়ের উভয় পার্খ 

কোণ হইতে বাহুছয়েয় ন্তার উভয় দিকে প্রসারিত স্বতন্দপেণা- 

তন্তবুল ছুইটা নলিক (১৫৪ চিত্র)। উচ্াাদিগের বহিঃ- 

আমুর্বেদ-সংহিতা 

মাসে মাসে বীজাবারগাঁত্র ফাটিয়। বিনির্গত, দ্_ীবীজ সমূহকে 

উহ্ারাই গ্রহণ করিয়! থাকে । 
বীজবাহিনীদ্বয়ের মধ্যস্থ আোত কুশ-নলিকা-প্রবেশযোগ্য | 

উনাদের মথ গর্ভাশয়ের উভয় পার্বকোণে উন্মুক্ত হইয়! থাকে । 

শনধ্বয়। 
স্তন বহু (৯1৪101))19 (318৮1)08 01 [092969) 

_কজ্ীলোকের বক্ষে অবস্থিত ছুগ্ধনির্দাপক গ্রস্থিসংঘাত। 

প্রজনন যন্ত্রের সহিত উহদিগের অতি ঘনিষ্ঠ ও অচিস্ত্য সম্বন্ধ 

আছে। স্তনদ্বয় যৌবনে বিশ্বফলাদ্ধের ্তায় আক্ৃতিবিশিষ্ট 

হইয়। থাকে কিন্ত শৈশবে পুরুষের স্তন হইতে ক্ীলোফের 

স্তনের কোন প্রভেদ দেখা যার ন|| কিশোর বয়স হইতে 

স্তনদয় ক্রমণঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইর। যৌবনে পূর্ণাবস্থ প্রাপ্ত হয়। 

প্রান্ত প্রশ্মটিত কুক্মাগপুষ্প সদৃশ, উহারা পুষ্পিত- পরিণত বয়সে অথব। অকাল-বাদ্ধক্যে উহ্থারা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া 

প্রান্ত (1:11701)710060 12008) নামে অভিহিত । মেদঃসংযুক্ত ব| শুক্ষপ্রায় তক মাত্রে পর্মাবসিত হয় | 

| ১৫৭ চিত্র] 

স্তনাভ্যন্তরস্থ দুদ্ধগ্রন্থি ও হুপ্ধবাহি আোতঃসমূহ। 
চে দু্ধগ্রাস্থি 

ত্বক ও মেদোধরা কল। 

দু ৯-_ছুপ্ধহারিণীর “কলসিকাঃ ভাগ । ছু ২-_উচ্ঠার চরম ভাগ । স-গ্রস্থির আধারভৃত দ্ায়ুজাল রচিত কোটর। 



আশয়-পরিচয় । 

স্তন সম্যকৃ.পরিণত হইলে ত্বক ও মেদোবছুল কল! 
দ্বারা পরিবূত ও নাতিকঠিন গ্রন্থিমংঘাতময় হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক স্তনে ষোল বা আঠারোটা করিয়া দুগ্ধোংপাদক 

গ্রন্থি থাকে । এক একটা গ্রন্থি হইতে অনেক দ্বুপ্ষহারিণী 
(158.00166105 08065) প্রণালী উৎপন্ন হয়। উহার! 

পরস্পর মিলিত ও শেষে ক্ষুদ্র কলসীর হ্ঠার বিস্ফীরিত 
হইয়া চুচুককে কেন্দ্র করিয়া! চারিদিকে পরস্পর মিলিত 
হইয়া থাকে। উহাদের সঙ্গ মুখগুণি চুঢুকে উন্মুক্ত হইয়। 
থাকে । দৃপ্ধহারিণীগুলির ফাঁকে ফীকে সির।ধমনীজাল- 

ত্ণ৫ 

পরিবৃত অনেক লগাযুময় গ্রাচীরিক দৃ্ হইয়া থাকে। উহারা 
সর্বাবরণভূত স্লায়ুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্তনের 
ভিতরে গ্রস্ত হইয়াছে। 

' (1101০)--ছ্গ্ধবাহি আোতঃ সমূহের মুখ সমষ্টি- 

যুক্ত স্নামুতন্ববছুল স্তনশিখরের নাম চুটুক। উহার আবরণ 
ত্বক স্বভাবতঃ শ্ামবর্ণ বা তাশ্বর্ণ হইয়। থাকে । গভিণীদিগের 
চুক বিশেষতঃ কৃষ্ণমগুলযুক্ত হুইয়! থাকে। উহা! ফাটি! 
গেলে প্রস্থতিদিগের স্তনবিদ্রধি রোগ জন্মিয়! থাকে। 

আন্মুর্বেবদ*সহহিতাল 

আশয়খণ্ড লমাপ্ড। 



৯? 

সহ 

স্ব 

আবন্মুজ্জেল- 
পূর্বার্ধের শুদ্ধিপত্র ৷ 

০০ সাপ 

ত্েণী 

(সুখবন্ধ। 

টি 

টব, 

4৬ 4544 ৬ 

পংক্কি 

১৬ 

সপ 

২৪ 

১৫ 

৩৪ 

২৩ 

১ 

৩৫ 

৮ 

২৮ 

৪ 

১৫ 

১ 

২৫ 

২৬ 

৩১ 

২ 

৫ 

শু 

৩১ 

৩২ 

১৯২২ 

১৩৬ 

১ 

২৮ 

শ 

৩৩ 

হক্্রিন্ডা। 

অশুদ্ধ 

৬ষ্ঠ অধ্যায় 

ইহ- 
উর্ধাহন্বাস্থি 

উত্তীব 

আয়ুর্ধেদীর 

অনু ক্ত 

কায়তক্ত্রকার 

উদ্ধত 

অন্তভূত্ঞ 

আরোগ্যে 

তদানুসারী 

'আচাধ্য 

জ্ঞন 

পর্য্যন্ত 

ক্ষত্রকূল 

আধব্যাবর্ত 

দাক্ষিণাপথের 

আধধুগের 

পর্য্যন্ত 

চিকিৎসায় 

লেখ 

নিঘণ্ট 

শালধর 

হুইযীছল 

হাইভোপ্যাথি 

শুদ 

৫ম অধ্যায় 

ইহকালে 
উদ্দহস্বস্থি 

উত্তান 

আমুর্কেেদীয় 

অন্তভূক্ত 

উদ্ধৃত 

কাযতন্নকার 

উদ্ধৃত 

অন্তভূক্ত 

আরোগ্য 

তদনুসারী 
আচাধ্য 

জন 

পর্য্যস্ত 

ক্ষত্রকুল 

'আধ্যাবর্ত 

কণাপথের 

বার্ধযুগের 

চিকিৎসার 

লেখ! 

নিঘণ্ট 

শাঙ্গধর 

হইয়াছিল 

হাইড্রোপ্যাথি 



চা 

৮ 

২৩১৩) 

৩৪ 

২ 8৮: ৯৮/  :5/ ৯/ /৩ ৮4 ৬৮ ০৩ 

+ 

৬/ ৬/ ৬ ৯৮ * ৬৮ 44 

০৮০ 

পংড্তিঃ 

৪ 
রর 

(দক্ষিণে) 

২৩) 

৩)২৩ 

১৪ 

ঠ 

৪ 

১৩০ 

১৩ 

২৩ 

২৫-২১৮ 

স্১ ৪.৮ ৮ ৩ 

২৫ 

২৩৩ 

১২২. 

রখ ৩ 

৯৫ 

৯৭ 

পি 

১৪ 

১৩৬ 

৯২ 

অশুদছ। 

ন্পুংসকনঘৃতার্ণব 

বন্বেনগরে কঞ্ুক 

জান্বস্টি 

€ব্দলোক 

৬ অধ্যায় 

মেম্বেন 

কাচ 

অক্কাশয় 

শরীরাভ্যরস্থ 
অঃশতঃ 

নাচের 

 ধমনা 

শরারের 

শম্তঃসাঁম। 

আস্ 

কচ্চশির 

মগ 

গেড়োলি 

পাস্ু 

উদ্ধপ্রান্ত 

মণ্ড 

বর্তলাকার 

উদ্ধ-প্রাস্ত্ুল 

বহিমণিক। 

স্ুল 

উদ্ধসামাভূত 

শ্েণিগবাক্ষের 

বক্রাকার 

পশ্ুকান্ষক 

উপপশুকা 

গ্রেবয়ক 

অব্বদের 

পশুক। 

ত্দ্ং 

নপুংসকামৃতার্ণব 

বন্বেনগরে 

জান্বস্থি 

* বেদ লোক 

« অধ্যায় 

মেম্বেন 
কাচা 

পক্কাশয় 

শরীরাভ্যস্তরস্থ 

শত 

নীচের 

ধমনী 

শরীরের 

আন্তঃসীম! 

অস্ষি 
কুর্চশ্ির 

মুণ্ড 

গোড়ালি 

প্রাস্ত 

ডদ্ধপ্রাস্ত 

মুক্ত 

বর্তলাকার 

উদ্ধ-প্রান্ত স্কুল 
বাহর্মণিকা 

স্কুল 

উদ্ধসীমাভূত 
শ্রোণিগবাক্ষের 

বক্রাকার 

পশুকাক্ষক 

উপপশ্ডকা 

* টগ্রবের়ক 

অর্ব,দের 

পশু কা 



৬৮/৬৮/৮44৮ */ 

৬ 

৯ 

(চিত্র) 

(চিন্ত) 

পংক্তি 
১৩৬ 

(বামে) 

(উপরে) 

(বামে) 

(বামে) 

(দক্ষিণে) 

১৭ 

১২১২-১৩-১৫ 

১ 

(বামে) 
৭০১২-১৫-১৮ 

১৩ 

ণ 

(বামে) 

অশুল্ক 

শির-সম্পুট 

সন্ধে 

দীর্ঘকাখ্য 

নহিত 
সন্ধ্যর্বদ 

নিন্মণ 

সন্ধ্যর্বদের 

ংশকুটের 

ধননী 
কর্ণান্তদ্বার 

সম্পৃট 

ডদ্ধদিকের 

ডদ্ধতল 

ত্রিকোণকটক 

স্থষুয়াশার্ষ 
উর্ধতল 

উদ্ধতলের 

নাডীয় 

নেত্রকুটের 
উদ্ধভাগ 

এব: 

জতুকাস্ছি 

'অক্ষিকোরট 

নামক সীরিক। 

স্থচিকণ 

উদ্ধ 

লঘী ও গুবব। 

নাড়ীপরাথ প্রি 

শুদ্ধ 

শিরঃসম্পুট 

সন্ধেক্ 

দিঘিকাখ্য 
সহিত 

সন্ধ্যর্্বদ 

নিন্দ্মাণ 
সন্ধ্যর্ব,দের 

অশ্মকুটের 
ধমনী 

কর্ণাস্তদ্ব?র 

সম্পুট 

উদ্ধদিকের 

উদ্ধাতল 

ত্রিকোণকণ্টক 
ুযুস্নাশীর্ষ 
উদ্ধতল 

উদ্ধাতলের 

নাড়ীর 

নেত্রকৃটের 

উদ্ধভাঁগ 

এবং 

জতুকাস্ছি 
অক্ষিকোটর 

ক্ষরিক। নামক 

' বর্ষ সচিক্ধণ 

উদ্ধা 

লম্বী ও গুব্র্বা 
উর্দ 

স্যক্ণী 
দ্ধ 

নাড়ীপরিখ। 



চু 

৯৪ 

ন৫ 

৩৬ 

5 

১৩০৯ 

//:/৬// ৮ ৬ 

ত্ক্তি 

(বামে) 

এ 

১২. 

তদী 

১১২৪ ৩২৩ 

স৮ 

্ 

মধ 

১৩ 

৯৮ 

৬ €৫ 

(বামে) 

৪ 

(বামে) 

টি 

১৩ 

গু 

€ 

1৩ 

অশুদ্ধ 

পেশ 

করোটিপাঠ 

ইছুটা 
উদ্ধ 

উদ্ধহানব্য 

উদ্ধ 

উদ্ধতম 

জতভুকাদ্ার 

জেব্মক 

শিরোগ্রাব 

উদ্ধগ! 

সম্মুখে 

উদ্ধদিকে 

চারটা 
গাবাকে 

কুকুন্দছার 

শাণিগবাক্ষিণ। 

অংসফললক 

কুর্পরসন্দি 

কুর্পরকুটের 

ডদ্ধ 

মিণবন্ধ সন্ধি 

* করকুচ্চান্তরীর 
১৩ রত 

উদ্ধে 

উদ্ধ 

£৯191১071600919 

পেশ। 

পেল 

একাশ। 
সম্মথ 

মুখভূমিকষ্টিক 

শুদ্ধ 

পেশী 

করোটিপী 
উর 

দুইটা 
উদ্ধধ 

উদ্ধন্ান্ব্য 

উদ্ধ 

উদ্ধাতম 

জতকাদ্বার 

শ্লেষক 

শিরোগ্রীব 

উদ্ধাগ। 

সম্মুখ 
উদ্ধদিকে 

চারিটী 

শ্রীবাকে 

কুকুন্দরদ্ধার 
আোণিগবাক্ষিণী 

হাংসফলক 

কুর্পরিসন্থি 
স্তি 

সি 

কুর্পরকুটের 
উদ্ধ 

মণিবন্ধসন্দি 

করকুচ্চাস্তরীয 
প্রত্যেকটীতে 

উদ্ষে 

ভদ্ধ 

10100106৮17 9568 

পেশী 

পেশী 

একাশী 

সম্মুখ 

সুখভূমিকষ্টিকা 
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১৯৩5 

টে 

১৯৩৫ 

সেনা 

(চিন্র) 

(চিত্র) 
৮ 

পংক্তি 

(বামে) 

(দক্ষিণে) 

৯৮ 

(বামে) 

৪ ৫ 

০ ৫ 

২৩১৬) 

১৪ 

(বামে) 

৬৪) 

(উপরে) 

(দক্ষিণে) 
৪) 

স্১ ২৩) 

(বামে) 

(বামে) 

] 

্ 

(বাসে) 

চি 

১৯৯৯ 

, ২৬ 
*২৪ 

২১ 

২৮ 

(দক্ষিণে) 

১ 

রঃ 

অশুদ্ধ 

অবটুক্ুষ্িক 

উরঃকর্ণমূলিক 

পশুকাকধণী 

বহিবদ্ধে 

উপপশুক। 

স্বরধন্ত্রকে 

নতম্ব 

স্বপা শ্বস্থ 

বাহুশাখা। 

পেখালগড 

বাহবজ্মণীষ 

পশ্চাদাদ্ধ 

ঘর্ষণ 

ল্পী 

৯ শুহ 

কশুবর। 

কুর্পরন্ত 

সন্ধিতে 

অগ্রপব্বিক 
প্রকোষ্টধরিয়। 

বাস্থার্ববদ 

ভ্রাসারণ। 

প্রকোষ্ঠাধরিঘ 

বঞ্কলক 

ত্বকৃগস্তিকা, 
210100106010515 

পেশ। 

পেশ। 

দ্ধ 

কঞ্চুকঞ্ু্জর 
দ্দী বর 

খ 

কু 

অবটুকন্টিক। 

উরঃকর্ণমূলিক। 

পশুকাকর্ষনী 

বহিরদ্ধে 

উপপশ্ক। 

স্বরযন্্রকে 

নিতম্ব 

স্বপার্স্ 

বহু শাখ। 

পেশাগুলি 

বভিবজ্জণীর 

পশ্চাদ দ্ধ 

দহ্ষিণ। 

লখ্মী 
সমুহ 

কওর। 

কু্পব সত 

সন্ধিকে 

অগ্রপর্ধিবক। 
এপএকোষ্ঠাথবীঝ। 

বাহ্ার্ৰ দ 

প্রসারণা 

প্রকোষ্ঠাপরীয়। 

বর্তলক 

ত্বগস্তিক। 

৪৮৮০5০৪ 

এ নি পেশা 

-পেধী 
ডর্ধ 

কঞ্চকাকার 
দীর্খয়ামার 

ভ্রু 
উরুদপ্ডিক! 

-ষ্ 



১৪২ 

১৪৫ 

১৪৩৬ 

১৬১ 

৬৮: /৮ 84৬ 

৬৮ */ 0 2 

ঘ/ / 

পংজ্জি 

১9) 

২৫ 

৫ 

৯.৮ 

১৫ 

০ 

ক 

১৭ 

২২. 

১৭ 

১২ 

৪ 

২৫ 

২১ 

৩৪ 

১৫ 

৩৫-৫ 
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২৮ 

১২ 

১৪ 

১৩৬৩ 

২৪ 

১৪ 
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উহার 
উদ্ভূত 

নাম! 

বর 

চয় 

পক্কপৃষ্ঠে 
উহ! 

সাহত 

হৃদযার্থে 

পক্কাশম 

নিষ্নার্ 

দক্ষিণাদ্ধ 
বামান্ধ 

সন্মুখস্থ 
সনুখ 

চন্দ্রের 

বহিদেশের 

স্বরষন্ত 

€210110 

চিবুকাঁধরীক। 
মধ্যনুগ। 

ব্রিধারকন্ধিক! 

ব্রিধারকন্দের 

" সংযোজক 
বচসার 

গ্রাবার 

* আবাব 

উত্তরা, 

অনুধয়িন্ন কা 

ধয়িন্নক 

অস্তুশ্রতণীয়্ স্থানবিশেষের 
স্বাস্তক 

উরঃ বক্ষঃস্থুলে 

শুদ্ধ 

উহার 

উত্ভৃত 
নামী 

, উহার 
পেশীপরিচয় 

পর্বাপৃষ্টে 
উহা! 

সহিত 

হৃদয়ার্ধে 
পক্কাশয় 
নিম়া্ধ 

দক্ষিণা দ্ধ 

বামাঞ্ধ 

সন্মুখস্থ 
সম্মুখ 

বহির্দেশের 
জ্বর 

0০০04 

চিবুকাধরিক! 
মধ্যান্ুগ। 

ত্রিধারকন্দিকা। 

ত্রিধারকন্দের 
সংযোজনী 

রচনার 

গ্ীবার 

আবার 

উত্তর। 

অনুধন্মিল্লকা 

ধন্মিল্লক 

শ্রবণেজ্জিয়ের অভ্যন্তরভাঁগ 
শ্বস্তিক 

১ বক্ষংস্থলে 
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৩২ 
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১৬ 

১৬ 

অশুদ্ধ 

ওদর্ষ্য। 

ওদর্ষ্যা 

অধিবৃক্ধিনী 
সম্ভত 

অধিবুক্কিনী 

মহাধমন। 

&1ঢগা 

আভ্য্তরী 
4৯167 

£৯11209 

আভ্যস্তরা 

উর্ববা 

ওদর্ষ্য। 

মহাজানুক। 

[৬ 101611 

স্থূল 

স্কুল 

সিরগুলি 

25151 

নামী 

08105 

যাবতায় 

মেলনী ॥ 

ধমনী সমূহে 

দুইটীই 
ওদধ্য। 

অধিবৃক্ধিনী 
সম্মুখথে 

78 

শুদ্ধ 

উদর্ষ্যা 

উদর্ধ্য। 
অধিবুক্ধিণী 

সম্ভৃত 

অধিবুকিণী 

মহাধমনী 
16519 

আভ্যন্তরী 
৯1020 

1766 

আভ্যস্তরী 

গব্ববী 
উদর্ধ্য 

মহাজান্থক। 

[০0121 

স্কুল 

স্তুল 

সিরাগুলি 
১০2$6651 

নায়ী 

স৩$185 

যাবতীয় 

মেলনী বলে । 

এ 

পি তা 

“  সববুকিষ 
সন্মুখকে 

অধিবৃক্কিনী 

উদ্ধমুখী 

সিরাবলীর 

আভ্যন্তর কশেককার 

রসকুল্য 
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শা করে শি স্ 
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৬৮ ৪ 7 * 

এরি 

পংস্কি অশুদ্ধ 

৩৪ অভাব হ 

১০ কটিমুলিকা 
৪ বর্ণনীযস! 

১৯ কতগুলি 

২২ কতগুলি 

৪-১৬-১৬ কতগুলি 

২২ সমুস্ভূত 

৬ কুর্পরোত্তরোক 

সাতটা 
রসায়ণী 

৮ | বসায়শ 

৩-৪ কতগুলি 

৯ উদ্ভুত 

৫-৬ ওদর্দ্য 

৮ কতগুলি 

১৩ মধ্যে বর্ণনার 

১৬ জঘনোদের 

১৯ কতগুলি 

্ অভিপ্নীহিক 

৩৩ বরসগ্র তে 

২০ অধিরোোমক 

শুক! 

৩ 11910519119 

। ২৮ * [70101510615 

১ উদ্ধমুখী 
১৫ 0110610101 

১৬ সকল 

নর উরোপ্রৈবেয়কী 

১৬ ৃ ক্ষুদ্রাস্ত্রের 

-৭ জিহ্বাধরয় 

২১. হুইয়] 

১৩ বৃক্ষ 

১৬ স্কুল 

শু 

অভাব হয়। 

কটিমুলিকা 
বর্ণনীয় 

কতকগুলি 

কতকগুলি 

কতকগুলি 

সমুসূত 
কুর্পরোত্তরিক 

সাতটা । 

রপায়নী 

রসায়ন 

কতকগুলি 

উদ্ভূত 
উদর্ধ্য 

কতকগুলি 

বর্ণনার 

জঘনো্দরৈ 
কতকগুলি 

অভিশ্লীহিক 

রসগ্রস্থিতে 

অধিক্লোমক 

পল্ডক। 

[51015101615 

70151016615 

উদ্ধামুখখী 

111921101 ০1559 

সমূহ 
উরোহবটুক! 

ক্রুপ্রান্ত্রের 

জিহবাধরীয় 

ঈয়াছে 
বক 

স্্ল 
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ত্প্ভি 

ফুল 

স্তুল 

[005981095 

10162108 

পিত্বকোষঃ 
বুক 

অধিবুক 
ষথাক্রমে 

চরম দ্বার! 

বুকফলিন্দ 

ভগশিশ্কাগ্র 

গর্ভাশয়মূখ 
গ্রাবাসরণি 

স্থল 

স্থল 

[7505 0106 

510161010 

পিত্বকোষ 
বক 

৪ 'অধিবুক 

যথাক্রমে 

চরম শাখাজাল দ্বার! 

বুর্কালিন্দ 
ভগশিশ্রিকাত 

গর্ভাশ 

থীবাসর়া, 
















